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ŠOLSKI CENTER 

NOVO MESTO 

Srednja gradbena in lesarska šola 

Šegova ulica 112 

Novo mesto 

  

                                                                                                                  

                  Datum: 18. 9. 2013 

 

ZAPISNIK 

 

 3. seje Sveta staršev Srednje gradbene in lesarske šole na Šolskem centru Novo mesto v zbornici šole 

dne 22. 1. 2014, ob 16.30. 

 

Prisotni:  

− mag. Biljana Bahat Vovk – ravnateljica SGLŠ, 

− Mirjam Žnidarčič – svetovalna delavka, 

− predstavniki Sveta staršev:   

Jože Strojinc (LG1c)  

Suzana Gašperič (L1k) 

Suzana Gorenjc (G2a) 

Ana Tomše (L2a) 

Marjana Kulovec (L2b) 

Jelka Sever (LG2c)  

Irena M. Colarič (G3a), 

Jože Luzar (L3a) 

Andrej Videtič (G3b) 

Anica Sternad (L3b) 

 

Opravičili so se: Andrej Redek (L4a), Melita Kisovec (LG1a),  

 

Niso se opravičili: Janez Štefanič (L1b), Jože Smuk (L2k), Branko Bojanc (G4a) 

 

 

           

Dnevni red:  

 

1. 1. ocenjevalna konferenca 

2. Pravilnik o ocenjevanju znanja 

3. Dejavnosti v januarju, februarju in marcu 2014 

4. Ideje, predlogi in pripombe 

 

 

K 1.) Na začetku tretje seje Sveta staršev člani izrazijo željo, da bi vsi starši naših dijakov 

zaradi boljše informiranosti dobili zapisnike sej Sveta staršev.  

Ravnateljica obljubi, da bomo predlog upoštevali in poskrbeli za njegovo uresničitev. 

 

Pri 1. točki dnevnega redna ravnateljica seznani člane Sveta starše z analizo učnega uspeha ob 

koncu 1. ocenjevalnega obdobja, z realizacijo pouka, ki je dobra, in odstotkom odsotnosti 

dijakov po posameznih razredih. Glede slabšega učnega uspeha izpostavi razrede L1b, L2b, G 

2a. K temu doda predloge in načrt pomoči dijakom, in sicer: za dijake, ki imajo tri in več 

negativnih ocen, je pripravljen individualni program. Ti dijaki bodo skupaj z učitelji, kjer 

imajo negativno oceno, oblikovali načrt, kako in kdaj popraviti negativne ocene. Na tak način 

dijake ne pustimo, da sami »plavajo«, temveč jih motiviramo in jim pomagamo, da na 
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sistematičen in voden način lahko pridejo do pozitivnih ocen. V četrtek, 30. 1. 2014, 

pričenjamo na Srednji gradbeni in lesarski šoli z dopolnilnim in dodatnim poukom, ki ga bodo 

tedensko izvajali vsi učitelji, in sicer osmo šolsko uro (vsi dijaki imajo konec pouka 7. šolsko 

uro). Dopolnilnega pouka se lahko (morajo) udeležijo vsi dijaki, ki so neuspešni pri 

posameznih predmetih in potrebujejo dodatno razlago snovi, dodatne naloge za utrjevanje in 

usmeritve k pozitivni oceni, pa tudi dijaki, ki so učno uspešni, vendar želijo svoje znanje 

poglabljati, nadgraditi z dodatnimi učnimi vsebinami, se pripravljati na morebitna šolska in 

druga tekmovanja iz znanja. Vsi učitelji so ta dan in uro dosegljivi, dopolnilni/dodatni pouk 

pa je potrebno osmisliti, zato se morajo učitelji vnaprej dogovarjati o izvedbi tudi z dijaki. 

Praksa se bo izvajala v obliki nadomeščanja na 14 dni po dve šolski uri skupaj. 

 

Starši Sveta staršev zelo pozdravljajo tako obliko pomoči šole manj uspešnim dijakom, saj 

menijo, da bo to tudi lahko razbremenilo marsikateri družinski proračun, ko se dijaki 

poslužujejo zunanjih inštrukcij. Prav tako bodo druge starše informirali, da spodbujajo svoje 

otroke, da se dopolnilnega/dodatnega pouka redno udeležujejo in tako tudi sami pripomorejo 

k lastnemu uspehu. 

 

Ravnateljica doda, da bomo marca (po počitnicah) opravili evalvacijo med dijaki o 

zadovoljstvu izvajanju dopolnilnega/dodatnega pouka, kako se izvaja, kakšni so še njihovi 

predlogi …  

 

K 2.) 

Ravnateljica seznani starše o spremembi šolskega Pravilnika o ocenjevanju znanja. Glavni 

poudarki in spremembe so predvsem: 14. člen (več kot 1/3 negativnih pisnih ocen, ko dijaki 

ponavljajo pisno ocenjevanje), 7. člen, 3. odstavek (učitelj ima odprte roke glede 

zaključevanja negativnih ocen ob koncu pouka), 20. člen (splošni učni uspeh - npr. dijak ima 

lahko eno trojko, nobenega vzgojnega ukrepa in je kljub temu lahko odličen), 10. člen 

(obvezna prisotnost pri praksi 90 %), 13. člen, 10. odstavek (dijaki lahko pišejo največ 3 

kontrolne naloge na teden, eno na dan), 17. člen (ustna cena mora biti javna), 9. člen, 4. 

odstavek (pravica do vsaj enkratnega popravljanja negativne ocene). 

 

K 3.) 

Ravnateljica seznani starše z dejavnostmi, ki bodo potekale v januarju, februarju in marcu 

2014: 

1. Olimpijada poklicev (tekmovanje vseh lesarskih šol na področju lesarstva v Sloveniji) 

od 29. 1. do 31. 1. 2014; organizatorica letošnjega tekmovanja je Srednja gradbena in 

lesarska šola, tekmovanje je javnega značaja in je odprto za ogled; ravnateljica povabi 

starše SS, da si lahko tekmovanje ogledajo vsak dan med 12.00 in 18.00 v lesarskih 

delavnicah na MIC-u. Uradna otvoritev tekmovanja je v sredo, 29. 1. 2014, ob 10.00, 

slovesni zaključek pa v petek, 31. 1. 2014, ob 15.00 v predavalnici N 1 II (nov 

prizidek ŠC NM). Dijaki tekmovalci delajo na strojih in vsi izdelujejo enak izdelek po 

načrtu. Šola (dijaki) zmagovalka se bo udeležila nadaljnjega tekmovanja Euroskills v 

Franciji. Za našo šolo je organizacija omenjenega dogodka pomembna, saj smo med 

drugim pridobili nekaj novi strojev in majhnih strojčkov, s katerimi se bo gotovo 

izboljšala tudi sama kvaliteta praktičnega pouka v šolskih delavnicah. 

 

2. Smučanje za dijake – za zainteresirane dijake bomo do konca februarja, če bo sneg (en 

petek) organizirali celodnevno smučanje; predhodno se  bodo dijaki prijavili. Stroški 

smučanja bodo predvidoma 20 EUR ali več na dijaka (brez izposoje smučarske 

opreme). 
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3. V sredo, 5. 2. 2014, od 13.15 do 16.00 organiziramo strokovna predavanja s področja 

lesarstva in gradbeništva za vse dijake; s tem dogodkom nadomeščamo torek,  24. 12. 

2013, ko so bili dijaki pouka prosti. Predavatelji iz Fakultete za gradbeništvo in 

geodezijo iz Ljubljane ter Biotehniške fakultete, oddelka za lesarstvo, bodo dijakom 

predavali o stroki, za dijake pa bodo pripravili tudi delavnice, kjer bodo imeli aktivno 

vlogo. Na strokovnih predavanjih bodo prisotni vsi učitelji.  

 

4. V petek, 24. 1. 2014, bodo imeli zaključni letniki (L4a, L2b, G4a in G3b) celodnevno 

strokovno ekskurzijo v Ljubljano. Obiskali bodo Fakulteto za gradbeništvo in 

geodezijo ter Biotehniško fakulteto, oddelek za lesarstvo, sejem izobraževanja in 

poklicev Informativa '14 ter podjetje Jub (gradbinci) in razstavo Kolo v Mestnem 

muzeju (lesarji). Predviden prihod v Novo mesto bo okoli 17.00. S celodnevno 

ekskurzijo bodo imeli dijaki en dan v dobrem. 

 

5. Nov urnik - velja od 20. 1. 2014 dalje. 

 

6. Hospitacije - ravnateljica seznani starše, da je pričela izvajati redne letne hospitacije  

pri učiteljih. Za učitelje je bilo organizirano kratko predavanje na to temo, predvsem 

kako naj bi potekala in kakšen namen ima. Hospitacije so napovedane, ko si učitelj 

vnaprej izbere dan, razred in uro hospitacije, težava pa je lahko v tem, da je scenarij 

pri učiteljih vnaprej pripravljen. Po opravljeni hospitaciji se ravnateljica pogovori z 

učiteljem. Učiteljem je predlagala, da bi izvajali medsebojne hospitacije, vendar ni 

bilo velikega navdušenja za to. 

 

7. Informativni dnevi 14. in 15. februarja 2014 – ravnateljica pove, da se učitelji 

intenzivno pripravljamo na informativne dneve, ki so za našo šolo zaradi slabega vpisa 

vedno nov izziv. Letos bomo poskušali pripraviti za učence in njihove starše kaj 

novega. S promocijo poklicev nadaljujemo, obiskujemo vse šole in se udeležujemo 

drugih dogodkih, kamor nas povabijo. V petek, 31. 1. 2014, se bo v Qlandiji 

predstavljal celoten Šolski center Novo mesto, zato starše povabi na ogled našega 

predstavitvenega prostora in dela naših dijakov. 

 

8. Odprti kurikul – učitelji imajo rok do 7. 2. 2014, da pripravijo predmetnike, in sicer s 

predlogi, na kakšen način smo lahko kot šola s posameznimi programi še atraktivni, 

zanimivi v sodelovanju z delodajalci. V okviru odprtega kurikula imamo 20 % 

možnosti, da v predmetnike vnesemo še druge učne vsebine glede na povpraševanje in 

trg dela. 

 

9. Poletna šola – v juniju (po koncu pouka) pripravljamo poletno šolo za osnovnošolce. 

Gre za projekt promocije naših poklicev, ko učenci od 6. do 9. razreda pridejo na naše 

delavnice, spoznavajo poklice, pridobivajo različne spretnosti in veščine, ki so 

potrebne za opravljanje naših poklicev. Predvsem pa razvijajo zanimanje za 

deficitarne poklice. Letos razmišljamo, da bi jim poleg strokovnih vsebin dodali še 

nekaj splošnih. 

 

10. Vpisni postopek – dijaki zaključnih letnikov bodo v času med 5. 2. in 5. 3. pridobili 

vse informacije o nadaljnjem študiju, skupaj bomo izvedli tudi prve prijave na višje in 

visoke šole ter fakultete. V četrtek, 23. 1. 2014, bodo predstavnik iz Upravne enote 

NM na Šolskem centru NM zbirali prijavnice dijakov za ureditev digitalnega potrdila, 
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s katerimi se bodo lahko dijaki prijavljali na posamezne fakultete. Dijaki in starši so 

dobili o tem tudi pisno obvestilo. 

 

K 4.) 

Gospa Kulovec pove, da starši iz razreda L2B opozarjajo na neprimerno vedenje in odnos treh 

dijakov ter nekaterih učiteljev. Starši sprašujejo šolo, kaj dela na tem področju? 

Ravnateljica pove, da je bila zaradi neustrezne discipline v razredu in neustreznega podajanja 

snovi s strani nekaterih učiteljev povabljena na oddelčno ocenjevalno konferenco 16. 1. 2014. 

Na koncu sestanka so dijaki izpostavili tri sošolce kot problematične. Ravnateljica pove, da 

uči v tem razredu eno šolsko uro na teden in z dijaki nima težav. 

Kakor že starši ugotavljajo, je težava le pri določenih učiteljih. Navodila v tem razredu so, da 

so učitelji pripravljeni na učno uro in morajo skupaj z dijaki delati polnih 45 minut. 

Ugotavljamo, da je potrebno tem dijakom nek predmet osmisliti, potem jih učna snov zanima. 

Pri strokovnih predmetih, kjer jih zanima, so tako uspešni, manj uspešni pa so pri slovenščini. 

Še eno pomembno dejstvo pa je, da se nekateri nočejo (na)učiti. Ukrep, ki ga bomo izvedli v 

naslednjem mesecu, je, da bodo imeli dijaki dopolnilni pouk samo pri slovenščini, kjer je 

trenutno 16 dijakov ocenjenih z negativno oceno. 

 

Gospod Videtič se zanima za možnost nadaljevanja izobraževanja po zaključku 3. letnega 

poklicnega programa pečar - polagalec keramičnih oblog ter možnost, da bi njegov sin 

nadaljeval izobraževanje redno v 3. letniku gradbenega tehnika. 

Ravnateljica in svetovalna delavka ga seznanita,  da smo v preteklosti dijakom ponudili 

možnost nadaljevanja izobraževanja v 3. letniku rednega programa gradbenega tehnika. Pogoj 

je bil vsaj prav dober učni uspeh, prizadevnost in interes dijaka. V tem primeru so imeli dijaki 

dva predmetna izpita. 

Druga možnost je, da dijak nadaljuje redno izobraževanje na Srednji gradbeni šoli v Ljubljani 

v programu gradbeni tehnik - PTI ali pa na izredni šoli na Enoti za izobraževanje odraslih na 

Šolskem centru Novo mesto, prav tako v programu gradbeni tehnik - PTI. Tovrstno šolanje je 

plačljivo, dijak ima status in obiskuje predavanja v popoldanskem času. 

Svetovalna delavka seznani gospoda Videtiča, da bo glede nadaljnjih izobraževalnih možnosti 

pravočasno podala informacije dijakom v razredu G3b. 

 

V razredu LG1C  so starši izpostavili težave na željo nekaterih dijakov, saj se v razredu med 

sošolci ne počutijo dobro, prisotna je nedisciplina, nedelo, nepripravljenost učiteljev, ki 

preveč dopuščajo, predčasno odhajajo iz razreda oziroma neizvajanje učnih ur (dijaki čakajo 

in ni učitelja) ter neustreznega odnosa nekaterih dijakov do sošolcev.  

V zvezi s problematiko nediscipline in drugih izpostavljenih težav v razredu bo ravnateljica 

sklicala oddelčno konferenco ter skupaj z učitelji, ki poučujejo v tem razredu, naredila načrt 

pomoči manj uspešnim dijakom ter načrt ukrepov za dijake, ki imajo disciplinske težave. 

O ukrepih bo poročala na naslednji seji Sveta staršev, ki bo v sredo, 12. 3. 2014. 

 

Seja zaključna ob 18.20. 

 

 

 

Zapisala: 

Mirjam Žnidarčič, svetovalna delavka 


