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ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV GIMNAZIJE TOLMIN v šolskem letu 2018/19,
ki je bila v ponedeljek, 29. 1. 2019, ob 17. uri v zbornici Gimnazije Tolmin
PRISOTNI:
Denis Šuler Rutar, Bogdana Blažič, Vesna Maver, Anita Kavčič Furlan, Vlado Trost
OSTALI PRISOTNI:
Ravnateljica Branka Hrast Debeljak
OPRAVIČILI:
Erika Tuta, Zvezdana Čarga Šavli, Ivo Tuta

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in sprejem zapisnika 1. redne seje
Poročilo ravnateljice o poteku pouka v 1. polletju
Razno

K 1. točki
Predsednica sveta staršev Gimnazije Tolmin je pozdravila prisotne in ugotovila prisotnost 5
članov od 8 ter s tem sklepčnost seje. Zatem je dala na glasovanje dnevni red in svet je s 5
glasovi ZA sprejel
Sklep II/1:
Potrdi se dnevni red 2. redne seje sveta staršev Gimnazije Tolmin v šol. letu 2018/19.
K 2. točki
Predsednica sveta staršev je prisotne seznanila z zapisnikom 1. redne seje sveta staršev in jih
pozvala k razpravi. Pripomb na zapisnik ni bilo, zato je svet s 5 glasovi ZA sprejel
Sklep II/2:
Potrdi se zapisnik 1. redne seje Sveta staršev Gimnazije Tolmin v šol. letu 2018/19.

Po krajši razpravi so člani sveta sprejeli še dodatni
Sklep II/3:
Zapisnik 2. redne seje staršev se skupaj z zapisnikom 1. redne seje objavi na spletni strani
šole takoj po korespondenčnem strinjanju članov sveta s predlogom zapisnika.
K 3. točki
Predsednica sveta je ravnateljico pozvala k poročilu o poteku pouka v 1. polletju tega šolskega
leta. Ravnateljica je povedala, da delo poteka v skladu z načrtom. Zaradi ugodnih vremenskih
razmer je šola brez težav izvedla vse načrtovan dejavnosti v naravi. Uspešno je bila izvedena
nadstandardna ekskurzija, prav teko tekoče potekajo vsi projekti na šoli. Pohvalila je uspešno
uvedbo novega predmeta ITS. Edina sprememba je bila združitev dveh enodnevnih ekskurzij v
1. letniku v večdnevno ekskurzijo v Firence z veliko bogatejšim programom. Ker je cena višja
od prvotne, je starše pozvala, naj v primeru težav s plačilom vlogo naslovijo na šolski sklad.
Šola se zaveda, da tovrstne spremembe po pričetku šolskega leta prinašajo precej težav in
nezadovoljstva, a meni, da sta vsebina in obseg programa toliko kvalitetnejša, da upravičita
predlagano spremembo, seveda ob večjem angažiranju za pomoč pri plačilu ekskurzije.
Glede uspeha je poudarila dober začetek 1. letnikov ter uspešno prešolanje dijakov v 2. letnike.
V višjih letnikih je nekoliko več neocenjenih dijakov. Svoje obveznost bodo morali opraviti v
dogovoru z učitelji.
Na šoli še vedno opažajo, da dijaki premalo iščejo pomoč in dodatno razlago učiteljev, zato je
starše ponovno pozvala, naj dijake spodbujajo v dodatnim vprašanjem.
Po vprašanjih staršev je ravnateljica podala naslednja pojasnila:
1. Smučarskega tečaja se tako kot vsako leto udeležuje približno polovica dijakov 2.
letnika.
2. Letošnji zimski športni dan je bil izbiren, ker je morala šola v preteklih letih zaradi
neudeležbe prijavljenih dijakov na drsanje in plavanje pokrivati stroške naročenih
avtobusov in mentorjev. Prav zato je letos obvezen planinski športni dan, smučanje pa
edina (izbirna) zimska ponudba.
3. V 4. letnikih bi uvedba skupne razredne ure pomenila še eno ur več v urniku. Predur se
ne morejo udeležiti dijaki iz smeri Nove Gorice in Podbrda. Ravnateljica se zaveda
potrebe po skupni razredni uri, zato jo skuša čim pogosteje uvajati preko suplenc.
4. Razpored testov v 3.a razredu so dijaki že pregledali s pomočjo razredničarke in jo bodo
uskladili z učiteljema matematika in zgodovine.
5. Šola je s 1. 1. uvedla službene maile učiteljev. Ker so v publikaciji nekateri naslovi
napačni, bomo po e-asistentu vsem staršem poslali nov naslov kontaktnih naslovov.
6. Na vprašanje, na katera tekmovanja iz znanja šola pripravlja dijake, je ravnateljica
povedala, da razpišemo priprave na vsa tekmovanja, priprave pa organiziramo v skladu
z interesom dijakov. Ker starši in dijaki očitno niso vse seznanjeni s ponudbo šole, je
ravnateljica predlagala, da bo učitelje pozvala, naj dijake, zlasti dijake 1. letnikov,

ponovno povabijo in jim za vsak predmet razložijo, kako potekajo tekmovanja in
priprave nanj.
7. Na vprašanje o vzroku za menjavo učitelja zgodovine v 3. letnikih je ravnateljica
pojasnila, da je izbira učiteljev stvar dogovora v aktivu in zapolnjevanja delovnih
obveznosti učiteljev.
K 4. točki
1. Starši so pregledali ponudbi dveh agencij za nadstandardno ekskurzijo v Rim. Ponudbi
sta bili cenovno povsem enaki, starši so se glede na program odločili za ponudbo
agencije Až. Predvidena vodja ekskurzije je Martina Sovdat.
2. Starši so izvedli evalvacijo dneva odprtih vrat in posebej pohvalili dobro vzdušje in
veliko angažiranost staršev. Soglasno so sprejeli
Sklep II/4:
Sredstva, zbrana na dnevu odprtih vrat, se nakažejo v šolski sklad za pokrivanje
stroškov ekskurzij dijakov.
3. Starši so podali predlog, da se v naslednjem letu ponovno izvede skupni dogodek,
morda v soboto ali v popoldanskem času. Cilj dogodka bo povezati starše, dijake in
učitelje. Z morebitnim srečelovom bi zbirali sredstva za šolski sklad. Povabili bi tudi
danes uspešne in prepoznavne nekdanje dijake Gimnazije Tolmin.
4. Vlado Trost je povabil vse člane sveta staršev na izobraževanje članov sveta staršev
severno primorske regije 5. 2. 2019 v Cerknem.
5. Starši so šoli predlagali, da do konca marca med sedanjimi dijaki in starši izvede anketo
o tem, kaj je pripomoglo k njihovi odločitvi za šolanje na Gimnaziji Tolmin. Za izvedbo
je zadolžena ravnateljica.
6. Člani sveta so podali predlog, da bi imel predavanje, kakršnega je imel za starše, dr.
Miha Kramli tudi za dijake. Ravnateljica je povedala, da so že dogovorjeni za izvedbo v
marcu 2019.
7. Na vprašanje o pravilih uporabe mobilnih telefonov v šoli je ravnateljica povedala, da
je uporaba pri pouku brez dovoljenja učitelja prepovedana. Je pa res, da nekateri
učitelji zahtevajo, da so telefoni v torbah, nekateri pa dovolijo odlaganje na mizo. Na
splošno na šoli skorajda ni disciplinskih težav, tudi ne takih, povezanih z mobilnimi
telefoni, zato za spoštovanje dogovorov skrbijo učitelji posameznih predmetov.
Seja je bila zaključena ob 19.40.
Zapisala
mag. Branka Hrast Debeljak
Ravnateljica Gimnazije Tolmin

Predsednica sveta staršev
Denise Šuler Rutar

