SVET STARŠEV

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v sredo, 27. 9. 2017 ob 17. uri
v učilnici A213 / 2. nadstropje, na Kardeljevi ploščadi 16
Dnevni red:
1. Konstituiranje Sveta staršev.
2. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2016/17.
3. Letni delovni načrt 2017/18.
4. Izvolitev predstavnika staršev v Komisiji za kakovost.
5. Razno.

Prisotni:
- predstavniki razredov (25) – priloga: lista prisotnih
- ostali prisotni: Alojz Pluško (ravnatelj), Petra Vignjevič Kovjanić (pomočnica ravnatelja), Cvetka
Novak (svetovalna delavka) in Nataša Zupančič (posl. sekretarka)
Odsotni:
- predstavniki 1E, 2D, 2H, 3F, 4A, 4D
1. konstitutivno sejo Sveta staršev je sklical ravnatelj šole, Alojz Pluško
K točki 1: Konstituiranje Sveta staršev.
Ravnatelj je povedal, da je sejo sklical ravnatelj, ker je prejšnji predsednici potekel mandat.
Člani na prvi seji izvolijo predsednico Seta staršev, s tajnim ali javnim glasovanjem. Prisotni so se
odločili za javno glasovanje.
Ustno privolitev je podala Andreja Novak, predstavnica oddelka 3H, sicer tudi predstavnica v Svetu
šole. Vsi prisotni so se z njeno odločitvijo strinjali.
Sklep: Člani Sveta staršev so z javnim glasovanjem izvolili predsednico Sveta staršev,
Andrejo Novak, predstavnico 3H.
Vsi člani so glasovali za sklep.
K točki 2: Poročilo o delu šole v šolskem letu 2016/17.
Ravnatelj je predstavil poročilo o delu šole v šolskem letu 2016/2017 s poudarki:
v šolskem letu (stanje 15. 9. 2016) je bilo 812 dijakov in dijakinj v 31 oddelkih. Skupaj je
bilo 694 dijakinj in 113 dijakov. Pouk je potekal v eni izmeni na dveh lokacijah (Kardeljeva ploščad
16 in 28 a). Pouk je potekal praviloma od 8.00 do 15. 55. Izjemoma so bile organizirane tudi predure
od 7. 10 do 7. 55.
V programu poklicnega tečaja je bilo 34 dijakov (stanje 1. 10. 2016).
Skupaj je bilo 32 oddelkov in 846 dijakov – oktober 2016.
Ob koncu šolskega leta (31. 8. 2017) je bilo 831 dijakov in dijakinj – 715 dijakinj in 116 dijakov.
Uspešnih je bilo 784 dijakov (uspešnost je 94 %).
Uspešnost v predšolski vzgoji – stanje 31. 8. 2017:
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432 dijakov in dijakinj je pozitivnih od 450 dijakov in dijakinj (uspešnost je 96%). Najuspešnejši so
dijaki 3. in 4. letnika (100%), najmanj dijaki 1. letnika (92,9%).
Uspešnost v splošni gimnaziji – stanje 31. 8. 2017:
162 dijakov in dijakinj je pozitivnih od 170 dijakov in dijakinj (uspešnost je 95,3%). Najuspešnejši so
dijaki 4. letnika (100%), najmanj dijaki 1. letnika (89,6%).
Uspešnost v umetniški gimnaziji (dramsko – gledališka smer) – stanje 31. 8. 2017:
126 dijakov in dijakinj je pozitivnih od 137 dijakov in dijakinj (uspešnost je 91,9%). Najuspešnejši so
dijaki 4. letnika (100%), najmanj dijaki 2. letnika (86,7%).
Uspešnost v umetniški gimnaziji (sodobni ples) – stanje 31. 8. 2017:
64 dijakov in dijakinj je pozitivnih od 74 dijakov in dijakinj (uspešnost je 86,4%). Najuspešnejši so
dijaki 4. letnika (100%), najmanj dijaki 1. letnika (80%).
Uspešnost v umetniški gimnaziji (vsi skupaj) – stanje 31. 8. 2017:
190 dijakov in dijakinj je pozitivnih od 211 dijakov in dijakinj (uspešnost je 90%). Najuspešnejši so
dijaki 4. letnika (100%), najmanj dijaki 1. letnika – sodobni ples (80%).
Skupni pregled po programih:
Število dijakov
ob koncu š. leta

Uspešno
zaključili

Delež uspešnih v
%

Predšolska vzgoja (4701100010)

426

415

97,4

Gimnazija (5001040010)

170

162

95,3

137

126

91,9

Umetniška gimnazija – Plesna smer, modul
B – sodobni ples (5201070050)

74

64

86,4

Predšolska vzgoja (PT) (4701110019)

24

17

70,8

831

784

94

Umetniška gimnazija
–
gledališka smer (5201070070)

SKUPAJ

Dramsko-

Najuspešnejši program je predšolska vzgoja (97,4%), najmanj uspešen je poklicni tečaj (70,8%).
Skupaj uspešnost je 94%.
-

Izpiti:

Spomladanski izpitni rok : 29. in 30. junija ter 3. julija 2017.
Uspešnost je 55%.
Jesenski izpitni rok: od 17. avgusta do 25. avgusta 2017.
Uspešnost je 49%
Izboljševanje ocene 4. letnik in PT (24. 5. 2017).
Uspešnost 75%
Pregled realizacije programa po oddelkih in programih. Realizacija ur programa in
pedagoških obveznosti po učiteljih je v obeh primerih 99,4%.
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Pregled pohval, priznanj in nagrad. Ob koncu pouka je ravnatelj podelil priznanja s knjižnimi
nagradami oz. zgoščenkami, pohvale pa so podelili razredniki oz. mentorji. Skupaj pohval: 352;
Skupaj priznanj z nagradami: 32
Preglednico tekmovanj v znanju. 716 dijakov je tekmovalo na šolski ravni, 12 dijakov na
regijski ravni in 27 dijakov na državni ravni. Skupaj 149 bronastih, 16 srebrnih in 3 zlata priznanja.
Predstavil je tudi preglednico zlatih priznanj. Skupaj vseh zlatih priznanj (tekmovanja in nastopi): 5
dijakov in oddelki 2H, 3H, 4H
Skupaj vseh srebrnih priznanj (tekmovanja in nastopi): 18 dijakov
Pregled uspeha na splošni maturi 2017. 79 dijakov je zaključilo 4. letnik, 72 dijakov je
opravilo maturo. Skupaj je uspešnost 91% (glede na število vpisanih) in 92% glede na število
dijakov, ki so pristopili.
Pregled uspeha na poklicni maturi 2017. 106 dijakov je zaključilo 4. letnik, 103 dijakov je
opravilo poklicno maturo. Skupaj je uspešnost 97%.
PUD: V šolskem letu 2016/2017 je 337 dijakov in dijakinj 1., 2. in 3. letnika opravljalo
praktično usposabljanje v 91 različnih vrtcih. Dijaki 4. letnikov PV in poklicnega tečaja za mladino
opravljali praktično usposabljanje pri delodajalcu in izpitne nastope za 4. predmet poklicne mature v
64 vrtcih, od tega dijaki 4. letnikov v 46 vrtcih, dijaki poklicnega tečaja pa v 32 vrtcih.
Povzel je tudi dejavnosti in projekte na šoli, število natečajev, krožkov, strokovnih in
nadstandardnih ekskurzij,
V šolskem letu 2016/2017 je sodelovalo 10 vodij aktivov.
Delo razrednikov in namestnikov je opravljalo 64 učiteljev šole.
Poučevalo je 86 učiteljev.
Ravnatelj je povedal:
da je uspešnost na šoli primerljiva s prejšnjimi šolskimi leti,
kljub izvajanju pouka na več lokacijah, je izboljšanje materialnih pogojev dela,
je stabilna kadrovska zasedba,
realizacija pouka in ostalih delov pouka je bila optimalna,
poudarjali smo pestrost sodelovanja z okoljem.
Ravnatelj je povedal tudi, da je Maja Krajnc, predsednica komisije za kakovost izvedla anketo med
starši. Izkazalo se je, da so starši z ocenami svojih otrok bolj zadovoljni od dijakov samih.
Na šoli je relativno malo vzgojnih ukrepov.
Sklep: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s Poročilom o delu šole v šolskem letu 2016/17.
K točki 3: Letni delovni načrt 2017/18.
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 s poudarki:
- da se v prihodnosti načrtuje pouk vseh oddelkov na isti lokaciji in sicer na Kardeljevi ploščadi
28a. V tem šolskem letu je relativno malo selitev dijakov med lokacijo Kardeljeva ploščad 16
in Kardeljevo ploščad 28a,
- temeljne cilje načrta,
- število dijakov, 15. 9. 2017 po programih in letnikih. Skupaj je 855.
154 dijakov v gimnaziji, 453 dijakov v predšolski vzgoji, 106 dijakov v umetniški gimnaziji
(dramsko-gledališka smer) , 60 dijakov v umetniški gimnaziji (smer gledališče in film) in 82
dijakov v umetniški gimnaziji (sodobni ples). Na šoli bo lahko, 1. 10. 2017, 889 dijakov (34
možnih vpisanih dijakov v poklicni tečaj).
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- število dijakov v izbirnem delu splošne mature:
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število dijakov, ki se pripravlja na splošno (97 dijakov) in poklicno maturo (110 dijakov + 34
poklicni tečaj – natančno število dijakov bo po vpisu dijakov poklicnega tečaja),
predlog obsega vpisa v programe za šolsko leto 2018/2019:
4 oddelki predšolska vzgoja, 1 oddelek poklicni tečaj, 1 oddelek splošna gimnazija, 1 oddelek
smer sodobni ples, 2 oddelka smer gledališče in film,
pomembnejše datume na SVŠGL (datumi zaključkov ocenjevalnih obdobij, datumi sestankov
za starše in datuma skupnih govorilnih ur),
načrt praktičnega usposabljanja pri delodajalcu,
načrt obveznih izbirnih vsebin naj si vsi preberejo v publikaciji 2017/2018,
dejavnosti in projekte za dijake na šoli in izven šole,
okvirni termin za dneve odprtih vrat,
kulturne in družbene prireditve.

Ravnatelj je predstavil prehodnost števila dijakov in števila maturantov v posameznih letih šolanja v
procentih. Prehodnost od leta 2013 do leta 2017 je 87,04%.
Prehodnost od leta 2013 do leta 2017 po programih:
- predšolska vzgoja je 97,80%
- splošna gimnazija je 71,9%
- umetniška gimnazija je 84,4%
V šolskem letu 2017/2018 bomo v okviru PUD-a ponovno obiskali Leeds, sodelovanje s Celovcem pa
poteka vsako leto.
Ravnatelj je povedal, da letos, že tretje leto, zaradi upada vplačil, ne zbiramo prostovoljnih
prispevkov v Šolski razvojni sklad.
Starše je zanimalo ali se pričakuje ukinitev splošne gimnazije. Ravnatelj je odgovoril, da je šoli v
interesu, da ohrani vsaj en oddelek splošne gimnazije. Novost v tem šolskem letu je tudi predmet
ruščina.
Predlog staršev je bil:
- prenova, posodobitev šolske spletne strani,
- nadgradnjo pri pouku INS med osnovnim in nadaljevalnim znanjem (osnovna in višja raven).
Sklep: Člani Sveta staršev so podali pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu 2017/18.
Vsi člani so glasovali za sklep.
K točki 4: Imenovanje predstavnika staršev v komisiji za kakovost.
Ravnatelj je povedal, da potrebujejo v komisiji za kakovost enega člana, ker je dosedanji članici
potekel mandat. Predlog komisije je, da se imenuje osebo, predstavnico oz. predstavnika, ki je v
Svetu staršev.
Predlagan je bil Bojan Zupančič, predstavnik 2. C, sicer tudi član Sveta šole.
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Sklep: Člani Sveta staršev so imenovali predstavnika v komisiji za kakovost, Bojana
Zupančiča, predstavnika oddelka 2. C.
Vsi člani so glasovali za sklep.
K točki 4: Razno
Ravnatelj je pod točko razno predstavil nova, prenovljena (dopolnjena) Šolska pravila.
Predlog šolskih pravil so bila tekom seje objavljena na spletni strani šole.
Starše je zanimalo, kako je poskrbljeno za šibkejše finančno zmožne družine? Ravnatelj je povedal,
da za tiste dijake šola poskrbi iz lastnih sredstev.
Petra Vignjevič, pomočnica ravnatelja in mentorica dijaške skupnosti je podala informacije glede
maturantskega plesa. Dijaki so imeli možnost predstavitve dveh organizatorjev. Odločili so se za
Plesno šolo Bolero. Dijaki bodo pričeli s plesnimi tečaji, maturantski ples bo 26. aprila 2018.
Starši so pohvalili:
- uskladitev termina plesne produkcije, ki bo v tem šolskem letu 21. marca 2018,
- maturitetne tabore, ki bodo izvedeni spomladi 2018 (po produkciji),
- nadstandardne ekskurzije, ki so organizirane tekom šolskega leta.
Starše je zanimalo, če lahko dijaki dobijo s tečajem plavanja, rolanja … potrdilo, da so vaditelji.
Odgovor je bil negativen, saj tako potrdilo izdajajo na Fakulteti za šport.
Starše so zanimale tudi izkušnje nadstandardnih ekskurzij. Starši, katerih otroci se nadstandardnih
ekskurzij udeležujejo, so imeli do le-teh pozitivne izkušnje.
Seja je bila zaključena ob 18.20.
Priloge (se hranijo na šoli):
- lista prisotnosti
- Letno poročilo za šolsko leto 2016/17
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18

Zapisala:
Nataša Zupančič,
poslovna sekretarka
Predsednica Sveta staršev:
Andreja Novak
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