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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV
15. 6. 2022 OB 17. URI V JEDILNICI ŠOLE
Številka: 900-10/2022/2
Datum: 20. 6. 2022
Prisotni: predstavniki staršev (glej listo prisotnih – 12 predstavnikov od 33),
mag. Silva Kastelic – ravnateljica,
Aleksandra Soršak, pomočnica ravnateljice,
Polona Bevec, pomočnica ravnateljice.
Dnevni red:
1. Poročilo o uspehu v šolskem letu 2021/22
2. Dejavnosti do konca šolskega leta
3. Poročilo o delu Šolskega sklada
4. Mnenje Sveta staršev o začetku pouka v novem šolskem letu
5. Soglasje Sveta staršev k Učbeniškemu skladu za šolsko leto 2022/2023
6. Predlogi in pobude staršev posameznih oddelkov
7. Razno
Po uvodnem pozdravu je ugotovljeno, da Svet ni sklepčen. Glasovanje za odsotne predstavnike
v zvezi s 4. in 5. točko Dnevnega reda bo izpeljano dopisno.
K točki 1
Statističnih podatkov za 1., 2. in 3. letnike še nimamo, ker dijaki še zaključujejo ocene do 21.
6.
Uspeh zaključnih letnikov je bil ob koncu pouka 92%.
K točki 2
Na šoli v teh dneh poteka poklicna matura in zaključni izpit ter različne delavnice za dijake
nižjih letnikov, ki so dobro obiskane (delavnica o kajenju, ki jo izvaja NIJZ, senzorično
gledališče, terapija s psi, delavnica o spanju in prehrani v okviru projekta o možganih in
tradicionalen obisk Botaničnega vrta za dijake 2. letnika 20. in 21. 6.).
Dijaki še lahko popravljajo ocene, vadijo in dobijo dodatno razlago v dogovoru z učitelji.
23. 6. med 8. in 10. uro imamo na šoli organizirane priprave na izpite, dijaki poiščejo učitelje
v zbornici oz. v njihovih kabinetih.
Proslava ob dnevu državnosti bo v petek, 24. 6., ob 8.30 na dvorišču šole. Ob 9. uri je delitev
spričeval in razredna ura z razredniki.
Začetek spomladanskega roka dopolnilnih , popravnih in predmetnih izpitov je v torek, 28. 6.
Razpored izpitov bo objavljen na spletni strani šole 24. 6. popoldan.
Delitev spričeval po izpitih bo 4. 7. ob 9. uri.
Delitev spričeval in seznanitev z uspehom na poklicni maturi bo 6. 7.
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Vse zgoraj naštete informacije so objavljene tudi na spletni strani šole.
K točki 3
Sestanek Šolskega sklada bo v sredo, 22. 6., tako da bo poročilo o delu obravnavano na seji v
septembru.
Sredstva, ki jih zberemo, porabimo za dijake, in sicer za plačilo osnovnega paketa eAsistent,
prispevamo pri nadstandardnih dejavnostih, nabavimo sadje za dijake, pomagamo finančno
šibkejšim in ob koncu leta vsakemu dijaku ob spričevalu podarimo stekleničko za vodo.
K točki 4
S poukom začenjamo ob 7.30, v zdravstveno socialnih ustanovah ob 7. uri. Ker je to pred 8.
uro zjutraj, moramo s strani staršev pridobiti mnenje/soglasje.
Ker je Svet nesklepčen, se prisotni predstavniki odločijo, da glasujejo v živo z dvigom rok,
odsotni predstavniki pa dopisno.
12 prisotnih predstavnikov se strinja z začetkom pouka ob 7.30.
Po elektronski pošti smo prejeli 6 odgovorov staršev. En/ena predstavnik/predstavnica se je
pri tej točki vzdržal/vzdržala, ostala mnenja so bila pozitivna.
Svet staršev tako sprejme
SKLEP: Predstavniki staršev se strinjajo z začetkom pouka ob 7.30.
K točki 5
Predstavniki staršev so ob vabilu prejeli tudi seznam učbenikov za prihodnje leto. Glede
nabave delovnih zvezkov svetujemo, da dijaki počakajo na navodila profesorjev, če jih je
potrebno kupiti.
12 prisotnih staršev potrdi Učbeniški sklad.
5 predstavnikov/predstavnic ga potrdi dopisno, en/ena predstavnik/predstavnica ne izrazi
mnenja.
Sprejet je naslednji sklep:
SKLEP: Predstavniki staršev dajejo soglasje k Učbeniškemu skladu za šolsko leto 2022/23.
V času nastanka zapisnika je seznam učbenikov za prihodnje leto že objavljen na spletni
strani šole.
Vsa prispeta mnenja predstavnikov staršev se hranijo skupaj z zapisnikom, listo prisotnih v
šoli v mapi Svet staršev.
K točki 6 in 7
Vprašanja predstavnikov staršev:
• Kako je z vpisom ocene v primeru ponavljanja pisnega ocenjevanja znanja?
Odgovor: Vpišeta se obe oceni, upošteva se boljša.
• Status vozača.
Odgovor: Dijaki na začetku leta dobijo obrazec, ki ga izpolnijo in priložijo vozni red.
Razrednika morajo seznaniti z vsemi posebnostmi, da se dijaku lahko dodeli status
vozača, ki pa ne velja za praktični pouk in PUD.
Vse ostale zamude urejajo starši z razredniki.
• Dijaki imajo malico tri krat tedensko šele 6. uro.
Odgovor: Urnik na šoli se spreminja štiri krat. Idealnega urnika ne moremo narediti.
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•

Svetujemo, da v tem primeru dijaki jedo doma, oziroma si ob prihodu v šolo nekaj
kupijo v šolski restavraciji.
Obveščanje dijakov glede dodatnih aktivnosti na šoli.
Odgovor: Dijaki so obveščeni preko elektronske pošte, razrednikov, mentorjev,
spletne strani, Instagrama in LCD zaslona na šoli.

Predstavnica staršev 4. letnika pohvali organizacijo maturantskega plesa in učitelje, ki so
plesali skupaj z dijaki.
Pohvaljeni so tudi učitelji na poklicni maturi, ki razumevajoče spodbujajo dijake, tudi ko so
le-ti zaradi izpitov nervozni.
Poslovili smo se od predstavnikov staršev zaključnih letnikov in se jim zahvalili za njihov
konstruktiven doprinos.
Konec seje: ob 18.00.
Ljubljana, 20. 6. 2022
Zapisala:
Polona Bevec,
pomočnica ravnateljice

Vodja seje:
Silvija Krhač Džombić,
namestnica predsednice Sveta staršev

