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8000 Novo mesto

Datum: 27.9.2016

ZAPISNIK
1. seje sveta star5ev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske Sole na Solskem centru Novo

mesto v zbornici Sole, dne 21.9.2016, ob 16.30

Prisotni:
- Damjana Gruden - ravnateljica SGLVS,
- Branka Klarid - pomodnica ravnateljice,

- Mirjam Znidardi(,- svetovalna delavka,

- Janja Javor5ek - svetovalna delavka,

- predstavniki Sveta star5ev: AleS Jarkovid (LGlA), Vitko Udud (PVlA), Marinka Sa5ek
(PVlB), Metka Jaklid (LlC), Ljubinka Sopdid (LlD), Lucija Ostanek (GlB), Andreja Potokar
(LG2A), Ciril Miklid (PV2A),Vladka Gazvoda (PV2B), Minka Bele (L2B),TomaL Hodevar
(L2C), Barbara Babnik Gazvoda (L2D), Marinka Star;a (LG3A), IoLica Rupar (PV3B),
Damjan Golob (L3C), Melita Kisovec (LG4A), Silva Pezelj (PV4A) in Stanislava Sonc
(PV4B).

Odsotni: Poldka Brulc (LlB), Barbara Babnik Gazvoda(L2D) in Dragan Bo5kovid (PV3A).

lz G2B in G3B oddelkov ni bilo star5ev na roditeljskih sestankih, tako da bodo predstavnike
izvolili naknadno.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepdnosti
2. Potrditev dnevnega reda
3. Konstituiranje Sveta star5ev SGLVS
4. Dogovor o delu Sveta star5ev SGLVS
5. Predstavitev in potrditev porodila o delu 5o1e v Solskem letu20l5l16
6. Predstavitev osnutka letnega delovnega nadrta in soglasje k temu
7. Aktualne informacije
8. Solski sklad
9. Predlogi, pripombe, Sugestije

l

Pred pridetkom sestanka ravnateljica predstavi vodstvo Sole. Nato pa 5e pojasni, da nismo
po5iljali vabil starSem, ker so se Sele danes volili predstavniki star5ev na oddeldnih
roditelj skih sestankih.

K 1.) Prisotnih je 17 predstavnikov star5ev od22, kar pomeni, da smo sklepdni in lahko
nadaljuj emo s sestankom.

K 2.) Prisotni z dvigom rok soglasno potrdijo dnevni red.



K 3.) ilani sveta starsev potrdijo za predsednika sveta star5ev gospoda Vitka Ududa,
predstavnika PVIA, za njegovo namestnico pa gospo Lucijo Ostanek, predstavnico GlB.
Gospod Vitko Udud zastopa5olo tudi v Svetu zavoda Solskega centra Novo mesto.

K 4.) elani sveta star5ev sprejmejo dogovor o delu sveta star5ev, in sicer ravnateljica, gospa

Damjana Gruden, poda predlog, da se dlani ponovno sredajo v mesecu marcu 2017, po

zakljudku prvega ocenjevalnega obdobja ter po informativnih dnevih, ko bo znano Stevilo

interesentov za vpis v na5e izobraLevalne programe za novo Solsko leto 2017118.

K 5.) Ravnateljica Damjana Gruden poda porodilo o delu Srednje gradbene, lesarske in
vzgojiteljske 5o1e za lansko Solsko leto, in sicer o uspehu dijakov po posameznih letnikih ob

koncu Solskega leta (95,lYo), obisku pouka (90%), rcalizaclji pouka (95%), uspehu na

poklicni maturi (skupno 88,5%) in zakljudnem izpitu (95%), realizaciji interesnih dejavnosti,
PUD-u ter realizaciji vpisa v Solsko leto 2016117. Programov tesar in izvajalec suhomontaZne

gradnje ne izvajamo, saj se v programa ni vpisal noben dtjak.
Sola je veliko pozomosti namenila lastni promociji, in sicer preko tehnidnih dni, predstavitev

udencem OS, predstavitev star5em, orgarizacije informativnih dnevov, dneva odprtih vrat,
ipd.

K 6.) Ravnateljica seznani dlane sveta starSev z osnutkom LDN za Solsko leto2016117,kr
pomeni vodilo razvojnih usmeritev Sole.

V Solskem letu 2016117 je v programih na podrodju lesarstva vpisanih I77 dijakov, v
programih na podrodju gradbeni5tvaT}, v program predSolska vzgoja 209 dijakov.

NaSa Sola bo v leto5njem Solskem letu 5e naprej veliko delala na svoji promociji (tehnidni

dnevi, predstavitve za star5e, medijih, dan odprtih vrat,...) in promociji izobraLevalnrh
programov. Zavedamo se, da je pomemben glas naSih dijakov navzven, zato bomo letos dali
poseben poudarek kvalitetnemu in strokovnemu delu v razredt. Ravnateljica poudari pomen

dobrega sodelovanja Sole z okoljem. Organizatorji PUD-a so v stiku z delodqalci, zato bodo

sku5ali z njimi dim bolje sodelovati ter pridobiti povratne informacije, ki nam omogodajo

vpogled v lastno delo ter izboljSave.

Svetovalna delavka Mirjam Znidardit, predstavi delo z dijaki s posebnimi potrebami. V
leto5njem Solskem letu imamo 43 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 ob podpori star5ev pripeljemo do uspeinega zakljudkaizobraLevanla.

Letos nadaljujemo z dodatnim/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 narazhdna tekmovanja. Sledimo nadelu na5ega poslanstva, da smo uditelji na 5o1i

zaradr otrok in dazanje skrbimo.

V leto5njem Solskem letu nadrtujemo nadstandardni Sportni dan, ki bo ponujen vsem dijakom.
Sportni dan organizira aktiv Sportnih pedagogov. Organizirali bomo tudi nagradno ekskurzijo
za drlake, ki z zavidljivimi uspehi na razli(nih podrodjih pripomorejo k vedji prepoznavnosti

Sole. Ta bo zaizbrane dijake brezpladna. financirana pa bo iz Solskega sklada.

ilani sveta starSev se z organizacijo in izvedbo nadstandardnih dejavnosti za dijake strinjajo.

Tako kot prej5nja leta se bodo na5i dijaki tudi v tem Solskem letu udeleZevali razlidfih
tekmovanj (Euroskills, Acad, medgeneracijsko sodelovanje,...) s svojih strokovnih podrodij

ter tako poglabljali in preverjali svoje znanle. Sola sodeluje tudi v razlidnih drZavnih ter



mednarodnih projektih (Erasmus+ KA2, KA1 e-Twinning, Europraksa, Zdrava 5o1a, Rastem s
knjigo, razlldni projekti mobilnosti dijakov in uditeljev, ,...).

Za Solsko leto 2}l7ll8 bomo ponovno predlagali MIZS razpis novih rzobraLevalnih
programov in sicer oblikovalec obladil, tesar in izvqalec suhomontaZne gradnje. Glede na
informativni dan in prijave udencev v aprilu mesecu se bo potem videlo, katere programe bo
ministrstvo priznalo in jih bomo izvajali. Clani sveta star5ev predlog novih programov
potrdijo.

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

Nadaljujemo z organizacijo in izvedbo dveh >Dija5kih trZnic<, in sicer bo prva 16. novembra
2016, v dasu govorilnih ur za star5e, druga pa2I. aprila 2017, ko je nadrtovan roditeljski
sestanek za star5e. Na trZnici bomo ponudili izdelke na5ih dijakov, prispevke s prodajo
izdelkov pa bomo shranili na radun Solskega sklada.

Konec Solskega leta bomo nadaljevali s projektom >Naj dijak<, kjer bomo na podlagi
posebnih kriterijev, ki jih bodo pripravili dlani dija5ke skupnosti ob mentorstvu uditeljice SaSe

Ktalj, rzbrali naj dijaka. Namen tega projekta je izbrati dobrega dijaka, ki bo v tekodem
Solskem letu kakorkoli prispeval k promociji, ugledu in prepoznavnosti na5e Sole, bo udno

uspe5en in dejaven tudi na drugih podrodjih znotraj ali zunaj Sole. Naj dijak bo prejel posebno

nagrado v obliki bona, ki ga bomo zagotovili iz Solskega sklada.

V tem Solskem letu bomo orgartizirali proslave, ki so predpisane v skladu s Solsko

zakonodajo: pred dnevom samostojnosti in enotnosti, dnevom drZavnosti in pred slovenskim
kultumim praznikom. Proslave se bomo organizirali skupaj s Srednjo elektro Solo in tehni5ko
gimnazrlo.

Pevski zbor in big band Solskega centra Novo mesto, v katera je vkljudenih najved dijakov iz
na5e Sole, bosta na nastopila na regijski podelitvi priznanj Gazela dolenjsko-posavske regije v
detrtek, 29. g.2016, v Sportni dvorani Leona Stutrya.

elani sveta starSev soglasno potrdijo letni delovni nadrt za Solsko leto 2016117 z dvigom rok.

K 7.) Ravnateljica pove, da bodo o podrobnostih poklicne mature in zakljudnih izpitov
razredniki zakljudnih letnikov spregovorili na roditeljskem sestanku januarja.

Predstavnike sveta starSev ravnateljica seznani, da delujeta na Soli: Komisija za kakovost in
Komisija za varstvo pravic dijakov. Vodja slednje je Branka Klari6, dlanici sta Mirjam
Znidardi(, ter Simona Pustavrh.

Seznam govorilnih ur v dopoldanskem dasu za star5e pri posameznih uditeljih bo objavljen na

spletni strani 5o1e. Poudarek je na skupnem sodelovanju v trikotniku Sola - dtjak - starSi.

Kljub e-Asistentu in tedenskemu obve5danju star5ev o dijakovih ocenah in izostankih, je
osebni stik star5ev s Solo najvedja dodana vrednost pri skupnem sodelovanju in iskanju re5itev
pri dijakih.

Nadaljujemo z na5imi humanitamimi projekti oz. prostovoljstvom: >Lepo je deliti< v
sodelovanju z Obmodnim zdruLenjem RdedegakriLa iz Novega mesta, ko socialno ogroZenim



draLinam podarimo komplete pisalnih miz in predaldnikov ter projektom >Medgeneracijsko
soZitje< v sodelovanju z Domom starej5ih obdanov iz Novega mesta ter Dru5tvom za
razvqanje prostovoljnega dela Novo mesto.
V primeru odsotnosti dijakov zaradi udeleZbe na maturantskih izletih, plesih ipd., bodo dneve

odsotnosti morali nadomestiti z dodatnimi dejavnostmi.

Predlagamo, da se za likovni material pri strokovnih modulih s podrodja likovnega ustvarjanja
v programu pred5olska vzgoja, zbira po 10 evrov, kar bo na poloZnicah. Star5i predlog
soglasno potrdijo.

K 8.) Svetovalna delavka Mirjam Znidaril( predstavi delovanje Solskega sklada Srednje
gradbene, lesarske 5o1e in vzgojiteljske Sole. Glavni namen je nuditi finandno pomod dijakom,
ki so materialno ogroZeni. ilanom sveta star5em 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, s prispevki od prodanih izdelkov na5ih dijakov na
Dija5ki trhniciter prispevki vseh uditeljev.

dlanice Solskega sklada iz vrst uditeljev so Natalija Kunid, Branka Klari6 in Mirjam
Znidardi(, 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.

dlani sveta star5ev se strinjajo, da so (lani iz vrst starSev gospod Vitko Udud, gospa Lucija
Ostanek in gospa Marinka St<a4a.

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 zaryana dlanom iz vrst
uditeljev in predsednici, saj star5i verjamejo, da imamo mi najbolj5i 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, da je stanje in poraba sredstev v
Solskem skladu zelo transparentna, saj preden se sredstva kakorkoli porabijo, mora Sola

pripraviti za vsako storitev narodilnico, ki jo podpi5eta tako ravnateljica kot direktor, pra.v

tako pregledatainpodpi5eta prejeti radun posamezne storitve oz. nakupa.

Star5e prosimo, da spodbudijo 5e ostale star5e v posameznem oddelku, da prispevajo v Solski
sklad. V ta namen so razredniki na roditeljskem sestanku razdelili sezname, 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 denarnih sredstev s prispevki izdelkov, ki jih bodo naSi dijaki
ponudili na dveh dija5kih trLnicah. Star5e prosimo, da se obeh dogodkov udeleZijo ter s svojo
prisotnostjo in morebitnim prispevkom za izdelke podprejo svoje otroke.
V Sokki sklad bodo po 10 EUR prispevali tudi vsi uditelji, kar so na dana5nji pedagoSki

konferenci potrdili s podpisom.

K 7.) G. Miklid: Star5i dijakov drugega letnika predSolske vzgoje predlagajo, da bi stro5ke

smudarskega tedaja razdelili na ved manj5ih obrokov v vi5ini po 20 EUR. Ravnateljica
zagotovi, da bomo to uredili.
G. Udud: Pri malici je gneda, dijaki zlasti prvih letnikov dolgo dakajo in nato zamudijo k
pouku. V petek pa je malica prepozno, saj je 5e1e Sesto udno uro.
Ga. Pezelj: Opozori, da je na novem MIC-u potrebno urediti ustrezno prezradevanje in
klimatizacijo, saj ob zelo toplem vremeni ni mogode izvalati pouka.



Ga. Sonc doda, da je zaradi prepiha, v katerem smo delali veliko prehladnih obolenj. Na oboje
ravnateljica pojasni, da bomo poskrbeli za ugodne pogoje pri pisanju poklicne mature, saj jo
bodo vsi dijaki Sole pisali v 1.traktu, kjer je name5dena ustrezna oprema zaprezra(evanje.
Ga. Sonc povpraSa, de se bo visoko5olski program Pred5olska vzgojaizvajal v Novem mestu,

kakor je bilo obljubljeno. Pomodnica ravnateljice, Branka Klari6, odgovori, da 5e ni bil v
razpisu za vpis in da verjetno 5e potekajo postopki akreditacije programa. Bo pa preverila in
dijake obvestila o tem.

Zapisnik 1. seje sveta star5ev bo objavljen na spletnih straneh Sole.

Seja je bila zakljudena ob 17.45.

Zapisala:
Branka Klari6, univ. dipl. inZ.,
pomodnica ravnatelj ice
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Damjana Gruden, ffiog.,

ravnateljica.-6t-*le}.?V F^:
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