SVET STARŠEV

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v sredo, 25. 9. 2013, ob 17. uri
v učilnici 229 / II. nadstropje
Dnevni red:
1. Konstituiranje Sveta staršev in izvolitev predsednika.
2. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2012/13.
3. Letni delovni načrt 2013/14.
4. Razno.

Prisotni:
- predstavniki razredov (22) – priloga: lista prisotnih
- ostali prisotni: Alojz Pluško (ravnatelj), Petra Vignjevič Kovjanić (pomočnica ravnatelja),
Cvetka Novak (svetovalna delavka) in Nataša Zupančič (posl. sekretarka)
Odsotni:
- predstavniki 1B, 1E, 1H, 2A, 3A, 3G
Konstitutivno sejo Sveta staršev je sklical in vodil ravnatelj Alojz Pluško.
Prisotnim je prestavil Pravila Sveta staršev in njegove pristojnosti. Povedal je, da je na šoli
29 oddelkov, vendar predstavnika staršev nima oddelek 5PT. Pravilnik je objavljen tudi na
spletni strani šole.
Prisotni člani so se strinjali, da je izvolitev predsednika javno. Vsi prisotni so se strinjali z
javnim glasovanjem. Sledila je kratka predstavitev vseh članov sveta staršev.
Prisotni člani Sveta šole za javno izvolili predsednico Sveta staršev Marijo Vincek,
predstavnico staršev 4F razreda.
Sklep:
Člani Sveta staršev so soglasno izvolili predsednico Sveta staršev, Marijo Vincek.
Vsi člani so glasovali za sklep.
Sejo je nadaljevala novo imenovana predsednica.
K točki 2: Poročilo o delu šole v šolskem letu 2012/13.
Ravnatelj je predstavil poročilo o delu šole, ki je bilo priloga vabilu in se hrani tudi v arhivu
šole.
- Največja uspešnost je bila v programu predšolska vzgoja, kar 99,4 %, sledi umetniška
gimnazija, plesna smer, modul B, nato predšolska vzgoja – poklicni tečaj, umetniška
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gimnazija – dramsko gledališka smer in gimnazija. Ob koncu pouka je bilo vpisanih 771
dijakov, uspešno pa je zaključilo programe 747 dijakov, kar pomeni 96,9 % uspešnost.
Realizacija ur programa in pedagoških obveznosti po učiteljih je 100,4 %.
Ob koncu leta je ravnatelj podelil priznanja s knjižnimi nagradami, pohvale pa razredniki.
Skupaj je bilo podeljenih 371 pohval in 34 priznanj.
Uspešnost dijakov na splošni maturi 2013 je bila 89 %, na poklicni maturi pa 96,6 %.

Ravnatelj je predstavil tudi novo oblikovano spletno stran šole.
Predstavnika staršev je zanimalo, kakšna je razlika v uspešnosti dijakov, ki so imeli tako
imenovanega »strogega pedagoga« oz. tistega pedagoga, ki je bolj prijazen. Ravnatelj je
odgovoril, da je pri predmetih kot so slovenščina, angleščina in matematika povprečje ocen
na državni ravni in na naši šoli enak.
Sklep:
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Poročilo o delu šole v šolskem letu 2012/13.
Vsi člani so glasovali za sklep.
K točki 3: Letni delovni načrt 2013/14.
Ravnatelj je predstavil temeljne cilje delovnega načrta, ki so:
• Aktivna vključitev učiteljev v programe stalnega strokovnega izobraževanja in
izpopolnjevanja.
• Zagotavljanje dobre organizacije dela.
• Izvajanje izbirnih predmetov in vsebin v dogovoru z dijaki, učitelji, starši ter v skladu z
možnostmi šole.
• Vzpodbujanje dijakov k sodelovanju in ustvarjanju na kulturnem, športnem,
socialnem, humanitarnem, raziskovalnem področju in drugje; usposabljanje dijakov
za samostojno in odgovorno delo.
• Vzpodbujanje timskega dela učiteljev in razvijanje dobre komunikacije vseh
sodelujočih v učno-vzgojnem procesu.
• Zagotavljanje stalnega in dobrega sodelovanja s starši in okoljem.
• Zagotavljanje spodbudne učne klime in razvijanje dobrih in kulturnih medsebojnih
odnosov.
V okviru projekta Samoevalvacija pa so si izvedeno iz zgornjih ciljev zastavili še naslednja
dva temeljna cilja za delo z dijaki:
• razvijati logično in kritično mišljenje,
• razvijati demokratične odnose na osnovi medsebojnega spoštovanja in
odgovornosti (znanje, pravila, ravnanje …).
Povedal je, da v šolskem letu 2013/14 šola izvaja enako programe, kot jih je do sedaj.
Vpisanih je 784 dijakov, iz statističnih poročil pa je razvidno, da se zmanjšuje število fantov.
Prisotne je opozoril na nekaj pomembnejših datumov, kot so zaključki ocenjevalnih obdobij,
roditeljski sestanki in skupne govorilne ure ter termine praktičnega usposabljanja pri
delodajalcu, v programu predšolska vzgoja.
Ravnatelj je povedal, da šola sodeluje v kar nekaj projektih kot so:
• PROJEKT POSODOBITVE GIMNAZIJ
• PROJEKT USTVARJALNA UČILNICA (CREATIVE CLASSROOMS LAB) (pri tem
projektu gre za uporabo tabličnih računalnikov pri pouku)
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SODELOVANJE V PROJEKTU PREVERJANJE NEKATERIH ELEMENTOV
GIMNAZIJSKEGA PROGRAMA S POSKUSOM
• INOVACIJSKI PROJEKT TERAPEVTSKI PES V ŠOLI (projekt ne poteka samo v
šoli, temveč tudi v vrtcu (praktičen del, ko skupine otrok prihajajo k nam na šolo in
obratno, tudi pri predmetu MOT)
• PROJEKT SAMOEVALVACIJA (v tem projektu sodelujejo vsi učitelji, preko Šole za
ravnatelje)
Vsi projekti so naravnani k timskemu delu.
Ravnatelj je povedal, da so materialni pogoji dela v LDN napisani takšni, kot so veljali do
sedaj. Nova pridobitev pa so novi prostori na Kardeljevi ploščadi 28a, prej prostori Srednje
gradbene, geodetske in okoljevarstvene šole. Pridobljenih je cca 3000 m2 površin. Ogledani
prostori imajo večjo kvadraturo za učilnice, prostor je tudi za kabinete in knjižnico. Na račun
pridobljenih prostorov, se bo v prihodnjem letu lahko pričel enoizmenski pouk za vse
programe, predviden pa je tudi gledališki prostor za cca 200 gledalcev. Ravnatelj je povedal
tudi, da obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti dopolnjujeta pouk dijakov, vsi učitelji
pa imajo ustrezno izobrazbo.
Sklep:
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14.
Vsi člani so glasovali za sklep.
K točki 4: Razno
Predstavnike sveta staršev je zanimalo:
- ali je možno organizirati CPP tečaj in vozniški izpit po opravljanju mature; ravnatelj je
povedal, da to ni v moči šole, saj vozniški izpit dijaki opravljajo izven šolskih dejavnosti,
- ali ima šola namen organizirati debatne krožke; ravnatelj je povedal, da bo šola
organizirala krožek. Izvajala ga bo učiteljica, ki poučuje na umetniški gimnaziji,
- ali se lahko prilagodi urnik za dijake 2c, kjer so pretežno vozači. Težava se namreč
pojavlja, takrat, ko začnejo z 2. ali 3. uro in prihajajo pozno domov. Ravnatelj je povedal,
da zaenkrat urnika ne bomo spreminjali, dokler ne dobimo ustreznih prostorov. Ko bodo
prostori ustrezno pripravljeni, bo tudi urnik enakomerno porazdeljen. Pridobili smo
dodatne prostore na Kardeljevi ploščadi 28, trenutno je sporazum v fazi podpisovanja,
sledi javno naročilo sanacija gradbenih del. Dijaki bodo imeli pouk v dopoldanskem času.
- ali morajo starši opravičila oddajati pisno in ali ni elektronska pošta ustrezna; ravnatelj je
odgovoril, da je že prišlo do ponarejanja podatkov, zato je bolje, da je opravičilo pisno,
- Kakšna je možnost organizacije maturantskih ekskurzij? Ravnatelj je povedal, da je šola
pripravljena organizirati maturantsko strokovno ekskurzijo, je pa pogoj, da gre na
ekskurzijo ves razred, da je pod okriljem šole in da je strokovno vodeno.
Starši 4h so imeli prošnjo, da bi v času produkcije, ko imajo poleg vaj še dva nastopa
dnevno, organizirali pouk kako drugače. Ravnatelj je povedal, da je bil v prejšnjih letih pouk
za te oddelke organiziran na različne načine, vendar je bila težava do sedaj prostorska
stiska.
Starši so predlagali, da bi tudi za program umetniške gimnazije uvedli praktično
usposabljanje in sicer v smislu sodelovanja z gledališči.
Starši so ravnatelju predlagali naj se bolj vključi v izboljšanje pedagoške klime v 4g.
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Starši so povedali, da imajo dijaki 2b pri nekaterih predmetih težavo z izposojo učbenikov,
saj učitelji zahtevajo učbenike za 1. letnik (slo, mat, bio).
Starše je zanimalo tudi, zakaj učbenika za sociologijo ni bilo na seznamu priporočenih
učbenikov, dijaki pa ga vseeno uporabljajo. Ravnatelj je razložil, da učbenika takrat še ni bilo
na seznamu priporočene literature, ker je izšel šele v septembru, ga je pa kasneje
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport potrdilo. Ker dijakom ta učbenik pride zelo
prav pri pouku, ga je šola kupila na lastne stroške ter omogočila dijakom brezplačno
izposojo za celo šolsko leto.
Starši so imeli sledeče pripombe:
- glede šolske prehrane - porcije premajhne, četudi dijaki se dijaki naročijo na določen mani,
ga ne dobijo, ker porcij zmanjka.
- avtomati (za prigrizke in kavo) imajo različne cene. Ravnatelj je povedal, da so avtomati so
v srednjih šolah prepovedani, ker pa smo v zgradbi, kjer si prostore delimo s študenti,
avtomati so.
Seja je bila zaključena ob 18.25.
Priloga:
- lista prisotnosti

Zapisala:
Nataša Zupančič,
poslovna sekretarka
Predsednica sveta staršev:
Marija Vincek

4

