SVET STARŠEV

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v torek, 11. 4. 2017 ob 16.30 uri
v učilnici A213 / 2. nadstropje, na Kardeljevi ploščadi 16
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2016/17.
2. Poročilo in analiza dosedanjega poteka pouka v šolskem letu 2016/17.
3. Potrditev delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18, za vse programe: PV,
GIM, UG.
4. Izvolitev predstavnikov v Svet šole in izvolitev predsednika Sveta staršev.
5. Razno.
Prisotni:
- predstavniki razredov (24) – 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 2B, 2D, 3A, 3F - opravičeno odsotna (zaradi napake pri pošiljanju vabila,
predstavnica ni dobila vabila), 4B, 4E, 4H
2. sejo Sveta staršev je sklicala predsednica Sveta staršev, ga. Andreja Kunst.
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2016/17.
Člani Sveta staršev na zapisnik niso imeli pripomb.
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 1. Konstitutivne seje Sveta staršev, v
šolskem letu 2016/17.
Vsi člani so glasovali za sklep.
K točki 2: Poročilo in analiza dosedanjega poteka pouka v šolskem letu 2016/17.
Ravnatelj je povedal, da sta bila v tem šolskem letu izvedena dva sestanka za starše. Večjih težav
na šoli ni zaznati. Učni uspeh je v 1. konferenci malenkost slabši, v 2. konferenci pa se uspeh
izboljša. Tako pouk, kot tudi šolska malica, potekata na dveh lokacijah. Pogoji za izvajanje pouka so
relativno normalni. Trenutno potekajo dogovori o razširitvi šole (preureditev delavnic SGGOŠ). V
jeseni smo zelo uspešno izvedli projektni dan z različnimi tematskimi delavnicami. Ravnatelj je
pohvalil uspeh dijakov šole. Te dni dijaki nastopajo v Cankarjevem domu, na Transgeneracijah
(tako plesna kot dramska produkcija). Ravnatelj je povedal še, da bo 26. aprila maturantski ples za
dijake 4. letnikov. V višjih letnikih šola beleži nekaj več izostankov dijakov. Večjih konfliktov in
nezadovoljstev med dijaki, na šoli ni zaznati.

K točki 3: Potrditev delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18, za vse
programe: PV, GIM, UG.
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Ravnatelj je povedal, da seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv Svet staršev potrjuje v mesecu
maju oz. juniju.
Po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, da Svet staršev soglasje k potrditvi nabavne cene
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv.
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 in delovne
zvezke uporabljajo profesorji več let (dve ali tri) zapored. Na šoli noben profesor ne zahteva
učbenikov v prvem tednu.
Prisotnega člana je zanimalo, zakaj ni navedenega gradiva za 2. tuj jezik – ruščino. Ravnatelj je
povedal, da ruščino trenutno ponujamo kot dodatno ponudbo in ni v rednem pouku. Če pa bo dovolj
prijavljenih dijakov za ta predmet, bo gradivo na seznamu.
Predlog starša je bil tudi, da je pri predmetu ZTDG obvezna skripta. Ravnatelj je odgovoril, da imajo
prof. gradivo na spletni učilnici, poleg tega pa prof. gradivo tudi kopira za dijake.
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili delovne zvezke in druga učna gradiva za
šolsko leto 2017/18, za programe predšolska vzgoja, gimnazija, umetniška gimnazija.
Vsi člani so glasovali za sklep.
K točki 4: Izvolitev predstavnikov v Svet šole in izvolitev predsednika Sveta staršev.
Ravnatelj je povedal, da Svetu šole 14. maja 2017 poteče mandat in je ponovno potrebno izvoliti
predstavnike Sveta staršev, ki bodo v Svetu šole. Volitve bodo izvedene tudi med zaposlenimi in
dijaki.
Prisotni člani so se odločili za javno glasovanje. Izmed prisotnih članov so predlagali po enega
člana iz vsakega programa.
Predlagani člani so bili:
Bojan Zupančič, 1. c – predstavnik v programu predšolska vzgoja
Alenka Prinčič Artač, 2. f – predstavnica v programu splošna gimnazija
Andreja Novak, 2. h – predstavnica v programu umetniška gimnazija.
Vsi predlagani kandidati so se s kandidaturo strinjali.
Predsednika Sveta staršev bodo člani izvolili naslednje šolsko leto, do konca tega šolskega leta bo
funkcijo opravljala sedanja predsednica Andreja Kunst.
Sklep: Člani Sveta staršev so izvolili predstavnike v Svetu šole in sicer:
Bojana Zupančiča, 1. c – predstavnika v programu predšolska vzgoja
Alenko Prinčič Artač, 2. f – predstavnico v programu splošna gimnazija
Andrejo Novak, 2. h – predstavnico v programu umetniška gimnazija.
Vsi člani so glasovali za sklep.
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K točki 5: Razno
Starše je zanimalo, zakaj dijaki umetniške gimnazije niso bili povabljeni na smučarski vikend, ki je
bil organiziran v januarju. Ravnatelj je odgovoril, da je organizacija smučarskega vikenda taka, da
ima vsako leto možnost drug program.
Starše je zanimala informacija glede končnega izleta tretjih letnikov. Ravnatelj je odgovoril, da je
šola pripravljena sodelovati le v primeru zaključenih skupin (celih oddelkov).
2. h razred je imel težave s prof. Paradižem, ki so jih uspešno rešili. Zanimalo jih je ali so imeli tudi
drugi oddelki kakšne težave z njim. Predstavnica je pohvalila delo šole pri reševanju nastale
situacije.
Predstavnik je pohvalil letošnjo produkcijo dramske smeri, Krasni novi svet, ravno tako je pohvalil
delo prof. Mojce Dimec.
Ravnatelj je povedal, da bo v prihodnjem letu prenovljen program umetniške gimnazije. Imenoval se
bo gledališče in film. Trenutno je prijav in zanimanje za ta program zelo veliko.
Seja je bila zaključena ob 17.15.
Priloge (se hranijo na šoli):
- lista prisotnosti
- seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18, za vse programe: PV,
GIM, UG.

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