SVET STARŠEV

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v torek, 10. 5. 2016 ob 17. uri
v učilnici A231 / 2. nadstropje, na Kardeljevi ploščadi 16
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta staršev.
2. Pobude in vprašanja staršev z roditeljskih sestankov.
3. Potrditev delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017 za vse programe: PV,
GIM, UG.
4. Razno.
Prisotni:
predstavniki razredov (18) – priloga: lista prisotnih
ostali prisotni: Alojz Pluško (ravnatelj), Petra Vignjevič Kovjanić (pomočnica ravnatelja),
Cvetka Novak (svetovalna delavka), Tatjana Vučko (knjižničarka) in Nataša Zupančič (posl.
sekretarka)
Odsotni:
predstavniki 1A, 1C, 1F, 1H, 2E, 2F, 3A, 3H, 4A, 4B, 4C, 4F
2. redno sejo Sveta staršev je sklicala predsednica Sveta staršev, ga. Andreja Kunst.
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta staršev.
Člani Sveta staršev na zapisnik niso imeli pripomb. Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Vsi člani so glasovali za sklep.
K točki 2: Pobude in vprašanja staršev z roditeljskih sestankov.
Predstavnica 3g je imela pripombo glede organizacije pouka v času produkcije. Zgodilo se je
namreč, da je prof. organizirala ogled Teden slovenske drame, o kateri pa drugi prof. niso bili
seznanjeni. Starše moti nesprotno obveščanje o dejavnostih.
Ravnatelj je staršem povedal, da smo takratno situacijo uspešno rešili, kar pa se tiče obveščanja,
so vse dejavnosti in obvestila redno objavljena na spletni strani šole.
Ravnatelj je povedal, da je prebral vse zapisnike roditeljskih sestankov, ravno tako pomočnica
ravnatelja. Ugotavljata, da je še vedno preveč izostankov.
Današnji dan (10. 5. 2016) je bil oraniziran kot projektni dan. Dijaki so se imeli možnost prijaviti se
na različne delavnice in dejavnosti, ki jih zanimajo. Udeležba je bila pričakovana, ni bilo veliko
izostankov.
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K točki 3: Potrditev delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2016/2017 za vse
programe: PV, GIM, UG.
Knjižničarka Tatjana Vučko je povedala, da je pripravila sezname učnih gradiv za naslednje šolsko
leto. Predlagala je, da z nakupom delovnih zvezkov starši počakajo.
Nekateri učbenike uporabljajo profesorji več let (dve ali tri) zapored.
Na šoli noben profesor ne zahteva učbenikov v prvem tednu.
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili delovne zvezke in druga učna gradiva za
šolsko leto 2016/17.
Vsi člani so glasovali za sklep.

K točki 4: Razno
Ravnatelj je povedal, da bomo v prihodnjem šolskem letu malenkost dopolnili organiziranost pouka.
Tako predvideva, da bo pouk programa predšolske vzgoje potekal na Kardeljevi ploščadi 16, Pouk
gimnazije in umetniške gimnazije pa na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a. Tudi prehrana (malica
dijakov) bo organizirana na dveh lokacijah.
Selitev bo praktično zelo malo (predvidevamo le za naravoslovne predmete in pouk inštrumenta).
Seja je bila zaključena ob 17.30.
Priloge:
lista prisotnosti
Zapisala:
Nataša Zupančič,
poslovna sekretarka
Predsednica Sveta staršev:
Andreja Kunst
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