
Solsrc cENTERNovo MESTo
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska Sola

Segova ulica 1 l2
8000 Novo mesto

Datum: 18. 9.2015
Stevilka: 9OO-4 l2}l 5 -l

ZAPISNIK
1- seje Sveta star5ev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske Sole

na Solskem centru Novo mesto v zbornici Sole dne 16. 9. 2015 ob 16.30

Prisotni:
- Stefan David - direktor SCNrra

- Damjana Gruden - ravnateljica SGLVS
- Branka Klari6 - pomodnica ravnateljice
- Mirjam Znidardil- svetovalna delavka

- Janja JavorSek - svetovalna delavka

- predstavniki Sveta stariev SGLVS:
Adila Miheldid (LGlA), Ciril Miklid (PVlA), Ivanka Zagorc (PVlB), Klavdija Kastelic
(LlB), Suzana Ga5perid (LlC), Irena Skoporec (LlD), Zija Jusufi (GlB), Nata5a Novak
(LG2A), Dragan Bo5kovi6 (PV2A), Marko Obrekar (PV2B), Ljuba Hodevar (L2B), Damjan
Golob (L2C),Ingrid Jaklid (L2K), Alenka Voldanj5ek (G2B), Melita Kisovec (LG3A), Silva
Pezelj (PV3A), Stanislava Sonc (PV3B), JoZe Strojinc (LG3C), Ana Tom5e (L4A), Tadeja
Butala (PV4A), Marija Plut (G4A).

Odsotni:
Igor Strbenc (PV4B)

Dnevni red:
l. Konstituiranje Sveta star5ev SGLVS
2. Dogovor o delu Sveta starSev SGLVS
3. Potrditev porodila o delu obeh 5ol v 3ol. letu 201412015
4. Predstavitev osnutka letnega delovnega nadrta in glasovanje o njem
5. Aktualne informacije
6. Solski sklad
7. Predlogi, pripombe, sugestije

Pred pridetkom seje Sveta star5ev direktor Solskega centra Novo mesto (v nadaljevanju
SCNITA; Stefan David nagovori vse prisotne. RazloZi razloge za zdruZitev obeh 5ol in sporodi,
da bo v septembru vlada Republike Slovenije zaradi zdruLitve 5ol potrdila spremenjeni
ustanovni att SCNU. Predvidi, da bo selitev programa pred5olska vzgoja v novo zgradbo
potekala v zadetku novembra, in razloZi potek pouka v vmesnem dasu. Jeseni 2016 se v
sodelovanju s Pedago5ko fakulteto Univerze na Primorskem nadrtuje pridetek izvajarfa
visoko5olskega progftlma pred5olskavzgojav okviru Vi5je strokovne Sole SCNtrrt.

K 1.) elani Sveta star5ev potrdijo predsednika Sveta star5ev gospoda JoZeta Strojinca, za
njegovega namestnika pa gospoda Igorja Strbenca.



K 2) itani Sveta star5ev sprejmejo dogovor o delu Sveta star5ev - ravnateljica Damjana
Gruden poda predlog, da se dlani ponovno sredajo v mesecu marcu 2016 po prvem
ocenjevalnem obdobju ter po informativnih dnevih, ko bodo zrLane Stevilke vpisa dijakov v
novo Solsko leto 201612017

K 3.) Lanskoletna ravnateljica Srednje Sole Metlika, Branka Klari6, poda porodilo o delu Sole

za Solsko leto 201412015, in sicer o uspehu dijakov po posameznih letnikih ob koncu Solskega
leta (91,2 %), obisku pouka (94,8 o/o), realizaciji pouka (96,6 yo), uspehu na poklicni maturi
(skupno 83,3 oh), realizaciji interesnih dejavnosti, PUD-u ter realizaciji vpisa v Solsko leto
201512016. Pove, da smo imeli v letoSnjem letu omejitev vpisa in tako napolnili dva oddelka
1. letnika. V vsakem je 30 dijakov.
Ravnateljica Damjana Gruden poda porodilo o delu Srednje gradbene in lesarske Sole za
lansko Solsko leto, in sicer o uspehu dijakov po posameznih letnikih ob koncu Solskega leta
(95,1 yo), obisku pouka (90 %), realizaciji pouka (95%), uspehu na poklicni maturi (skupno
88,5 %) in zakljudnem izpitu (95 %), realizaciji interesnih dejavnosti, PUD-u ter realizaciji
vpisa v Solsko leto 201512016. Programa tesar in izvajalec suhomontaine gradnje ne bomo
realizirali, saj se na ta programa ni vpisal noben dtjak. Ugotavljamo, da bo zaradi slabSega
vpisa na podrodju gradbeni5tva v prihodnosti nastal primanjkljaj na podrodju zaposlovanja v
tej stroki.
Obe Soli sta veliko pozornosti namenili lastni promociji, in sicer v obliki tehnidnih dni,
predstavitev udencem OS, predstavitev star5em, organizaciji informativnih dni in dneva
odprtih vrat.

K 4.) Ravnateljica seznani dlane Sveta star5ev z osnutkom LDN za Solsko leto 201512016, ki
pomeni vodilo razvojnih usmeritev Sole.

V Solskem lett 201512016 je v progftrmih na podrodju lesarstva vpisanih 175 dijakov, v
programih na podrodju gradbeni5tvaT2, v program pred5olska vzgoja 198, v program niZjega
poklicnega izobraLevarla pa 8 dijakov.

NaSa Sola bo v leto5njem Solskem letu 5e naprej veliko delala na promociji zdruZene Sole

(tehnidni dnevi, predstavitve za star5e, medijih, dan odprtih vrat...) in izobraZevalnih
progftrmov. Zavedamo se, da je pomemben glas na5ih dijakov navzven, zato bomo letos dali
poseben poudarek kvalitetnemu in strokovnemu delu v razredu. Ravnateljica poudari pomen
dobrega sodelovanja Sole z okoljem. Organizatorji PUD-a so v stiku z delodajalci, zato bodo
sku5ali z njimi dim bolje sodelovati ter pridobiti povratne informacije, ki nam omogodajo
vpogled v lastno delo ter izbolj5ave.

Svetovalna delavka Mirjam Znidardi(, predstavi delo z dijaki s posebnimi potrebami. V
letoSnjem Solskem letu imamo 4l dijakov, ki so bili z odlodbo Zavoda za Solstvo usmerjeni
kot dijaki s posebnimi potrebami. Zanje bomo organizirali ustrezno obliko pomodi. Sledimo
cilju, da s skupnim sodelovanjem in podporo ti dijaki ne dutijo razlik ter da jih ob pomodi v
Soli in podpori star5ev pripeljemo do konca izobra1evarla.

Letos nadaljujemo z dodatriim/dopolnilnim poukom. Uditelji ga bodo izvajali glede na svoj
urnik eno uro v tednu. Dijaki bodo tako imeli moZnost koristiti pomod uditeljev ali pa se

pripravljati narazlilna tekmovanja. Sledimo nadelu na5ega poslanstva, ki je, da smo uditelji
na Soli zaradi otrok in dazanje skrbimo.

V leto5njem Solskem letu nadrtujemo nadstandardno ekskurzijo po Sloveniji za dijake l. in2.
letnika ter nadstandardni Sportni dan, ki bo ponujen vsem dijakom. Ekskurzijo pripravlja
druZboslovni aktiv, Sportni dan pa aktiv Sportnih pedagogov. Organizirali bomo tudi nagradno



ekskurzijo za dijake, ki z zavidljivimi uspehi na razlidnih podrodjih pripomorejo k vedji
prepoznavnosti Sole. Ta bo zaizbrane dijake brezpladna, financirana pa bo iz Solskega sklada.
ilani Sveta star5ev se z organizacijo in izvedbo nadstandardnih dejavnosti za dijake strin3ajo.

Tako kot prejSnja leta se bodo na5i dijaki tudi v tem Solskem letu udeleZevali razlidnih
tekmovanj (Euroskills, Acado medgeneracijsko sodelovanje ...) s svojih strokovnih podrodij
ter tako poglabljali in preverjali svoje znanje. Sola sodeluje tudi v razlidnih drZavnih ter
mednarodnih projektih (K2, Kl, Erasmus *, e-Twinning, Zdrava Sola, Rastem s knjigo,
razlidni projekti mobilnosti dijakov in uditeljev, Leonardo da Vinci ...).

V Solskem letu201512016 nadrtujemo razpis dveh novih izobrailevalnih programov, in sicer
oblikovalec obladil in pomodnik pri tehnologiji. Po izvedbi informativnega dneva in prijavah
udencev v aprilu bo znano, katere programe bo ministrstvo priznalo in jih bomo izvajali.
itani Sveta star5ev predloga novih progftlmov potrdijo.

V odprtem kurikulu dijakom ponujamo vsebine, ki jim omogodajo obogatitev strokovnega
znanja. V leto5njem Solskem letu bomo izvajali preventivne programe za naile dijake, ki jih
bosta izbrali in oblikovali svetovalni delavki. Januarja, ko je po Solskem koledarju nadrtovan
roditeljski sestanek, bo predavanje za star5e na izbrano temo.

Nadaljujemo z organizacijo in izvedbo dveh >Dija5kih trZnic<, ptr& bo I l novembra 2015, v
dasu govorilnih ur za star5e, druga pa20. januarja 2016, ko je nadrtovan roditeljski sestanek
za star5e. Na trZnici bomo ponudili izdelke naSih dijakov, zbrane prispevke pa bomo shranili
na radun Solskega sklada.

Konec Solskega leta bomo nadaljevali s projektom >Naj dijak/dijakinja<, kjer bomo na
podlagi posebnih kriterijev, ki jih bodo pripravili dlani dija5ke skupnosti ob mentorstw
uditeljice SaSe Kralj, izbrali naj dijaka/dijakinjo. Namen tega projekta je izbrati dobrega/dobro
dijaka/-injo, ki bo v tekodem Solskem letu kakorkoli prispevall-a k promociji, ugledu in
prepoznavnosti na5e Sole, bo udno uspe5en/-a in dejaven/-a tudi na drugih podrodjih znotraj
ali ntnaj Sole_. Naj dijak/dijakinja bo prejell-a posebno nagrado v obliki bona, ki ga bomo
zagotovili iz Solskega sklada.

elani Sveta star5ev z dvigom rok potrdijo Letni delovni nadrt za Solsko leto 201512016.

K 5.) Ravnateljica pove, da bodo o podrobnostih poklicne mature in zakljudnih izpitov
razredniki zakljudnih letnikov spregovorili na roditeljskem sestanku januarja.

Predstavnike Sveta star5ev ravnateljica seznani, da je poleg lani ustanovljene Komisije za
kakovost letos ustanovljena Komisija o varstvu pravic dijakov. Vodja je Branka Klarid,
dlanici sta Mirjam Znidarlil ter Vesna Badjuk Kunaver.

Seznam govorilnih ur v dopoldanskem dasu za star5e pri posameznih uditeljih bo objavljen na
spletni strani Sole. Poudarek je na skupnem sodelovanju v trikotniku Sola-dijak-star5i. Kljub
e-Asistentu in tedenskemu obve5danju starSev o dijakovih ocenah in izostankih je osebni stik
starSev s Solo najvedja dodana vrednost pri skupnem sodelovanju in iskanju re5itev pri dijakih.

Aktiv slovenistk prosi za potrditev delovnega zvezka v 2. in 3. letniku programa pred5olska
vzgoja (avtoric J. J. Beg in S. KostanjSek, z naslovom Obvladam). Aktiv pred zdruZitvijo 5ol
namred ni predvidel razlik med udbeniki, ki so v uporabi na razlidnih programih. Svet starSev
predlagana delovna zv ezka potrdi.



RavnateljicarazloZi, da Solski pravilnik o ocenjevanju znanja zaradi razlik med programi pred
zdruZitvijo 5ol ni poenoten. Do konca septembra bomo pravilnik poenotili in ga po potrditvi
uditelj ske g a zbor a obj avi li.

Nadaljujemo z na5ima humanitarnima projektoma >Lepo je deliti< v sodelovanju z
Obmodnim zdruLenjem Rdedega l<rila iz Novega mesta, ko socialno ogroZenim druZinam
podarimo komplete pisalnih miz in predaldnikov, in >Medgeneracijsko soZitje< v sodelovanju
z Domom starej5ih obdanov Novo mesto.

K 6.) Pomodnica ravnateljice Branka Klari6 predstavi delovanje in porabo denarja Solskega
sklada Srednje Sole Metlika v preteklem Solskem letu. Enako predstavi svetovalna delavka
Mirjam Znidardid delovanje Solskega sklada Srednje gradbene in lesarske Sole. Glavni namen
je nuditi finandno pomod dijakom, ki so materialno ogroZeni. ilanom Sveta starSem pokaZe
izpis trenutnega finandnega stanja, in sicer prihodke in odhodke v lanskem Solskem letu.
Pove, da so bila v Solski sklad zbrana sredstva s prispevki nekaterih star5ev, prispevki od
prodaje izdelkov na5ih dijakov na Dija5ki trinici ter prispevki vseh uditeljev.

Svet zavodabo zaradi zdruZitve 5ol predlagal nov pravilnik delovanja Solskega sklada.
elani Solskega sklada iz vrst uditeljev so Natalija Kunid, Branka Klarid in Mirjam ZnidarliE
kot predsednica, predstavnik dijakov je Jurij Kovadid, ki je tudi predsednik Dija5ke skupnosti,
na novo pa je potrebno letos izvoliti tri predstavnike iz vrst star5ev.

ilani Sveta star5ev se strinjajo, da so Elari iz wst star5ev gospa Tadeja Butala, gospod Igor
Strbenc in gospa Ana Tom5e.

ilani Solskega sklada sprejmemo dogovor o nadinu sodelovanja. Sprejmemo sklep, da se v
primerih pro5enj dijakov ali star5ev za pomod ne sklicuje sestanka celotnega odbora Solskega
sklada, temved je ta avtonomija o dodeljevanju pomodi dijakom zavparLa dlanom iz vrst
uditeljev in predsednici, saj star5i verjamejo, da imamo mi najboljSi vpogled v dolodeno
situacijo in da mi zagotovo najbolje vemo, komu pomod dodeliti. ilanom Solskega sklada se

na sestankih Sveta star5ev posreduje porodilo stanja.
Predsednica Solskega sklada in ravnateljica poudarita, daje stanje in poraba sredstev v
Solskem skladu zelo transparentna, saj mora Sola, preden se sredstva kakorkoli porabijo,
pripraviti za vsako storitev narodilnico, ki jo podpi5eta tako ravnateljica kot direktor, prav
tako pregledata in podpi5eta prejeti radun posamezne storitve oz. nakupa.

StarSe prosimo, da spodbudijo 5e ostale star5e v posameznem oddelku, naj prispevajo v Sokki
sklad. V ta namen so razredniki na roditeljskem sestanku razdelili seznErme, kjer so se lahko
star5i podpisali, da bodo v tem Solskem letu prispevali 10 EUR. V radunovodstvu bodo na
podlagi podpisov star5ev pripravili posebne poloZnice.
Prav tako si obetamo kar nekaj denamih sredstev s prispevki izdelkov, ki jih bodo naSi dijaki
ponudili na dveh Dija5kih trZnicah. StarSe prosimo, da se obeh dogodkov udeleZijo ter s svojo
prisotnostjo in morebitnim prispevkom za izdelke podprejo svoje otroke.
V Sohki sklad bodo po l0 EUR prispevali tudi vsi uditelji, kar so na dana5nji pedago5ki
konferenci potrdili s podpisom.

K 7.) Star5i omenijo, da so strnjene kulturne in Sportne dejavnosti v septembru zanje veliko
finandno breme. RavnateljicaruzloZi, da smo dejavnosti v septembru in oktobru strnili zaradi
prostorske stiske pred selitvijo v novo zgradbo. Dogovorimo se, da bomo sku5ali nastale
stro5ke prerazporediti na ved mesecev.

Star5i dijakov pred5olske vzgoje predlagajo, da bi dim ved kulturnih dejavnosti nadrtovali v
Novem mestu in v Sloveniji ter manj v tujini (Hrva5ka). To bi bilo dobrodoSlo tako za



slovenske kultume ustanove kot tudi za star5e dijakov, saj bi bili stroSki prevoza manj5i.
Ravnateljica pojasni, da je v nadrtu kultumih dejavnosti tako obisk novomeskih kot tudi
lj ublj anskih kulturnih ustanov.

Zapisnik 1. seje Sveta star5ev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske Sole bo objavljen na
spletni strani Sole.

Seja je bila zakljudna ob 17.45.

Zapisala:.
Janja JavorSek, svetovalna delavka
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