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SVET STARŠEV

ZAPISNIK
tretje redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2016/17,
ki je bila 6. 6. 2017 ob 18. uri, v zbornici Gimnazije Tolmin
Prisotni člani: Iztok Skočir – 1.b. Vlado Trost – 2.a, Ivo Tuta – 2.b, Alenka Kojić Uršič– 3.a,
Bruna Benedejčič - 3.b, Dolores Fon Bon – 4.b
Odsotna: Anita Kovačič Furlan – 1.a, Branko Uršič – 4.a
Ostali prisotni: ravnateljica Branka Hrast Debeljak
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika prejšnje seje
Potrditev učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/18
Evalvacija dela
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18
Razno

Predsednica pozdravila prisotne in dala na glasovanje dnevni red. Pripomb ni bilo. Svet je
soglasno sprejel
sklep:
Sprejme se predlagani dnevni red.
K 1. točki
Pregled zapisnika prejšnje seje
Zapisnik sveta staršev z dne 6. 2. 2017 so člani prejeli v gradivu, pripomb ni bilo. Zapisnik so
člani že potrdili dopisno.
K 2. točki
Potrditev učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/18
Ravnateljica je člane seznanila z 10. členom o upravljanju učbeniških skladov, ki določa, da
mora ravnatelj dobiti pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov
in drugih učnih gradiv za posamezen razred najkasneje do 10. junija, nato se določi seznam
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv najkasneje do 15. junija.
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Pojasnila je, da učbenike izposojajo v učbeniškem skladu. Za kompet učbenikov za posamezni
letnik je bila določena enotna izposojevalnina 20 eur, za vsak neizposojen učbenik pa se
odbije 2 eur.
Člane sveta je seznanila z analizo uporabe delovnih zvezkov, katere delovne zvezke učitelje
uporabljajo in koliko, saj želijo, da so le-ti racionalno uporabljeni. Pojasnila je tudi, da od
letošnjega leta dalje ministrstvo plačuje prispevek za uporabo avtorskih pravic, zato je sedaj
dovoljeno kopiranje učbenikov in delovnih zvezkov. Učiteljem je zato predlagala, da lahko,
kjer je to smiselno, namesto delovnih zvezkov združijo kopije iz več delovnih zvezkov.
Na podlagi analize je bil pripravljen seznam delovnih zvezkov, ki so ga člani prejeli v gradivu.
V razpravi so starši podali svoja mnenja.
Dolores Fon Bon je povedala, da so v zadnjih letih v učbenikih tudi naloge in zato pišejo tudi
v učbenike. Predlagala je tudi, da bi za posamezne predmete profesor za naslednje ure
povedal, katere učbenike ali delovne zvezke bodo dijaki zares potrebovali, saj jih sicer nosijo
vse s sabo.
Vlado Trost je predlagal, da bi na seznamu delovnih zvezkov moral biti tudi učbenik za
angleščino, saj ga morajo starši kupiti. Seznanil je tudi s prakso aktiva osnovnih šol, kjer se
starši s šolo odločijo, ali gre za učbenik in gre v učbeniški sklad ali delovni zvezek in ga starši
kupijo sami.
Po razpravi je predsednica na glasovanje dala predloge:
- podpirajo seznam delovnih zvezkov, razen učbenika On screen za angleščino za tretji
letnik, ker so ugotovili, da je bil premalo izpolnjen v prejšnjem letu in predlagajo, da
se iz njega kopira posamezna poglavja.
- delovne učbenike za tuji jezik se prenese v učbeniški sklad, cena izposojevalnine naj
se po potrebi poveča.
Svet je soglasno sprejel
sklep:
Sprejme se seznam delovnih zvezkov, razen učbenika za angleščino On screen za tretji
letnik, iz katerega se lahko kopira posamezna poglavja.
Delovne učbenike za tuji jezik se uvrsti v učbeniški sklad, cena izposojevalnine se, če bo
potrebno, ustrezno poviša.

K 3. točki
Evalvacija dela
Ravnateljica je povedala, da evalvacijo dela učiteljev izvedejo vsako leto, čeprav v srednjih
šolah ni predpisana. Po lanski evalvaciji so sprejeli nekatere ukrepe, vendar letošnja anketa
bistvenih sprememb glede na lansko leto ni pokazala. Največ težav je na področju
komunikacije, zato bo 26. in 27. junija organizirano izobraževanje o komunikaciji za cel
kolektiv.
Učitelji bodo rezultate prejeli po vseh zaključenih ocenah, ko z njimi opravi tudi razgovor.
Povprečna ocena je okrog 4, ocene ne vplivajo na plačo učiteljev, ravnateljica pa jih upošteva
pri letnih ocenah. Šola sodeluje tudi v projektu o samoevalvaciji.
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Ivo Tuta je vprašal, ali se da določiti, kolikšen je še primeren obseg pisnih nalog. Navedel je
primer testa pri enem od predmetov, ki je bil dolg 5 strani in so ga zaradi izredno slabih
rezultatov dijaki morali ponavljati. Ravnateljica je pojasnila, da naj bi učitelj v srednji šoli po
nenapisanem pravilu test za 45 minut rešil v 12 do 15 minutah. Če se izkaže, da je test
predolg, to običajno rešujejo tako, da podaljšajo čas pisanja. V kolikor pa se to redno dogaja,
kot se je pred leti dogajalo pri enem od predmetov, test v soglasju z učiteljem pošljejo
svetovalcu za ta predmet na Zavodu za šolstvo in z njegovim svetovanjem problem rešijo.
Starše prosi, da jo obvestijo, če se bo to redno dogajalo.
K 4. točki
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18
Ravnateljica je podala nekaj smernic in novosti za prihodnje šolsko leto in prosila starše za
mnenja. V šolskem letu se pouk prične 1. 9. 2017.
1. letnik - spoznavni teden bo od 4. 9. do 6. 9. 2017, zato bo roditeljski sestanek že 1.9.
Drugih velikih sprememb za prvi letnik naj ne bi bilo. Pripomb staršev ni bilo.
2. letnik
- jezikovni vikend: z njim so dijaki zelo zadovoljni. Ker pa je letos manjša generacija, bi
bila ob enakem programu cena na dijaka višja. Stroške bi lahko znižali z manjšim številom
opravljenih kilometrov in skrajšanjem na dvodnevno ekskurzijo. V tem primeru bi prvi
dan namesto obiska Padove obiskali katero od bližnjih destinaciji (Udine, Genova…) in
drugi dan Salzburg in rudnik soli. V kolikor pa bi stroške zmanjšali na okoli 140 do 150
eurov že samo z zmanjševanjem kilometrov, predlaga, da ostane tridnevna ekskurzija.
Starši so se s predlogom strinjali.
– športni teden: tudi dijake, ki ne smučajo, bi povabili v isti CŠOD samo za tri dni, in jim
tam ponudili druge dejavnosti, ki jih organizira CŠOD. Starši so predlog z navdušenjem
sprejeli.
3. letnik – tabor na Nadiži bi obdržali v drugem vikendu v septembru. Letos so prvič poleg
treh izbirnih predmetov ponudili še informatiko. Obdržali bi tudi maturantsko ekskurzijo,
pri tem dijaki izberejo destinacijo, nato za program poskrbi šola in učitelji poiščejo
ponudbe. Ekskurzija ostane v dneh pred prvomajskimi počitnicami, da se izognejo
masovnim zabavam na maturantskih ekskurzijah.
4. letnik - pri izbirnih predmetih so dijaki izbrali vse predmete, vendar pa je dijakov pri
nekaterih predmetih zelo malo, po en ali dva, zato bodo pri teh predmetih najbrž skrčili
število ur.
Nadstandardna ekskurzija za celo šolo: v prihodnjem letu bo na vrsti Budimpešta, obiskali bi
tudi del Prekmurja. Poiskali so dva ponudnika in sicer Avrigo in AŽ iz Lenarta, ki je ponudila
dve ponudbi.
Po razpravi so se starši zaradi dobrih izkušenj z agencijo AŽ odločili za ponudbo agencije AŽ.
Starše je zanimalo, kako je s predvidenim vpisom v program strojni tehnik. Ravnateljica je
pojasnila, da žal ni bilo dovolj vpisanih. Pogoj za vpis je bil 15 prijavljenih, prijavilo se je 10
kandidatov, od katerih se jih je 9 preusmerilo v Novo Gorico, en se je vpisal na Gimnazijo
Tolmin. Kljub začetnemu razočaranju so zadovoljni, saj se je v prejšnjih letih iz Posočja na
program strojni tehnik vpisal le po en ali dva dijaka. S promocijo programa bodo delali tudi v
prihodnje, čeprav ne bo lahko, saj je oddelek strojnega tehnika v Novi Gorici in Idriji, po
novem pa ga želijo še v Tolminu in v Ajdovščini. Zelo ceni trud direktorja Šolskega centra v
Novi Gorici, ki se je trudil za odprtje oddelka.
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K 5. točki - Razno
Vlado Trost je povedal, da so na zadnji seji sveta šole sprejeli sklep o sprejetju delovne
skupine za pripravo poslovnika o delu sveta šole Gimnazije Tolmin. Delovna skupina bo
sestavljena iz najmanj treh članov, od katerih prispevajo delavci šole najmanj enega, dijaki in
starši pa po enega.
Za predstavnika staršev v delovni skupini so člani predlagali Vlada Trosta. Člani so soglasno
sprejeli
sklep:
V delovno skupino za pripravo poslovnika o delu sveta šole se imenuje Vlada Trosta.
Ravnateljica je povedala, da so na prejšnji seji sveta staršev sprejeli sklep, da se pripravi tudi
poslovnik sveta staršev Gimnazije Tolmin. Predlog poslovnika je Vlado Trost pripravil po
poslovniku sveta staršev OŠ Most na Soči. Ravnateljica je predlagala, da se predlog
poslovnika pošlje članom pred septembrsko sejo in čistopis poslovnika sprejme na prvi seji
staršev v mesecu septembru. V poslovnik se vključi tudi zapis o snemanju sej sveta.
Vlado Trost je že v lanskem letu predlagal jesensko spoznavanje. Predstavil je primer dobre
prakse druge srednje šole, na katerem je šola organizirala pohod in piknik, na tem dnevu so
se zbirali tudi dobrodelni prispevki in donatorska sredstva za šolski sklad. Pripravo dogodka
naj bi organizirala delovna skupina.
Ravnateljica je razmišljala, da bi tako spoznavanje potekalo na prvi šolski dan, ki je letos na
petek. Letos bo tudi 40-letnica šolskega centra in bi namesto proslave lahko izvedli večjo vajo
evakuacije. Program bi namesto ob 8. uri pričeli ob 15. uri, na isti dan pa bi bil tudi roditeljski
sestanek ter krst fazanov. Dijakom bi ob tem pripravili majice z znakom gimnazije, za pomoč
bi se obrnili na sponzorje. Starši so se s predlogom strinjali.
Ravnateljica je predlagala, da bi se tudi prihodnje leto spomladi s starši pogovorili o pripravi
letnega delovnega načrta, saj je bil prejšnja leta septembra predstavljen že pripravljen LDN.
Predlagala je, da bi se tudi v prihodnje svet staršev sestajal trikrat letno.
Ravnateljica je seznanila, da bo v septembru potekel mandat predsednici sveta staršev
Dolores Fon Bon. Zahvalila se ji je za vodenje in sprotno opozarjanje na težave, ki so jih zato
lahko sproti reševali.
Po poslovniku sveta šole bo pričetek naslednje seje v septembru do izvolitve novega
predsednika vodila še dosedanja predsednica.
Drugih predlogov in pripomb ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 20.20.
Po zvočnem posnetku zapisala
Milena Manfreda Pipan
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