
Solsru cENTER Novo MESTo
Srednja gradbena, Iesarska in vzgojiteljska Sola

Segova ulica I 12

8000 Novo mesto

Novo mesto, 10. april 2017

ZAPISI{IK
2. seje Sveta starSev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske Sole na Solskem centru

Novo mesto v zbornici Sole, dne 29.3.2017,, otr 16.30

Prisotni: lista prisotnih v prilogi

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta starSev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske Sole

2. Predstavitev anahze uspeha prvega ocenjevalnega obdobja
3. Analiza informativnega dne
4. Dejavnosti in datumi do zakljudka Solskega leta
5. Porodilo Solskega sklada
6. Predlogi, pripombe, sugestije

K 1.) ilani Sveta starSev so potrdili zapisnik prejSnjega sestanka in predlagani dnevni red.

Ravnateljica je odgovorila na vpraSanja oz. pobude, ki
sestanku:

izpostavili na predhodnem

- za Studijsko leto 2017118 je Pedago5ka fakulteta iz Kopra razpisala visoko5olski
Studijski program pred5olska vzgoja, ki se bo izvqal v prostorih Solskega centra Novo mesto.
Informativni dan, ki je bil organrziran28.2.2017,je bil zelo dobro obiskan. Dobili pa smo
informacijo iz fakultete, da je Ze prijavljenih 140 kandidatov za 60 razpisanih prostih mest.

- za ureditev prezradevanja v drugem nadstropju novega MIC-a se dogovarj arno z
direktorjem Solskega centra. Da pa bi imeli dijaki ustrezne pogoje pri opravljanju mature, le-
to nadrtujemo izvesti v prvem nadstropju, kjer so klimatski pogoji zelo dobri.

- gneda pri malici se je zmanjSala, ker se je v kleti i. trakta uredila nova jedilnica, ki je
namenjena predvsem zdravstveni Soli. Vsak dan malica pribliZno 2050 do 2100 dijakov, v tem
Solskem letu se je povedalo Stevilo prijavljenih na malico.

- pobuda za ruzdelitev stro5kov smudarskega te(,aja v programu pred5olska vzgoja je
bila Ze realizirana.

K2.) Ravnateljica je predstavila uspeh v l.ocenjevalnem obdobju. Posebej je poudarila, v
katerih oddelkih je bil udni uspeh slabii. V vseh teh in zakljudnih oddelkih smo izvedli
oddeldne konference in druge ukrepe. kot so sestanki s star5i, uditelji in dijaki. Pohvalila je
zelo dobre oddelke.

Analiza uspeha je v prilogi.

Damjan Golob, predstavnik star5ev L3C oddelka, je povedal, da se organiziranega sredanja z
razrednikom zaradr re5evanja udno-vzgojne problematike oddelka niso udeleZili niti dijaki niti
starSi.

so jih star5i



K 3.) Z obiskom na informativnem dnevu smo v glavnem zadovoljni, pridakujemo omejitev
vpisa na pred5olski vzgoji. Le interes za poklice v gradbeni5tvu je 5e vedno nizek. Novost v
razpisu za vpis je vajeni5ki nadin izobrailevanja za poklic mizar.

Svetovalna delavka za pred5olsko vzgojo je pripomnila, da imamo trenutno 34 pr4av
novincev na predSolski vzgoji.

K 4.) Ravnateljica je predstavila dejavnosti, ki jih bomo izvedli do konca Solskega leta ter
njihove termine: praktidno usposabljanje pri delodajalcih zaposamezne oddelke, tekmovanja,
druge Sportne in kultume dejavnosti, ted.aji s podrodja Sporta, ravnateljev dan bomo imeli
skupaj s Srednjo elektro Solo in tehni5ko gimnazrlo, nagradna ekskurzija za drlake, izbtanaj
dijaka Sole ... Dejavnosti so naveden v prilogi.

K 5.) ilanica upravnega odbora Solskega sklada Branka Klarid je podala porodilo o delu
Solskega sklada: V Solskem skladu je stanje na radunu 2.750,00 evrov, zbranrh s

prostovoljnimi prispevki star5ev in uditeljev ter dijaSke trZnice.
Denar iz sklada smo porabili za:

- nakup orodja za prakso dvema dijakoma,
- mesedno pladujemo vozno karto socialno ogroZenemu dijaku,
- enemu dijaku smo delno krili stro5ke smudarskega tedaja v februarju 2017.

Poraba sredstevje zelo transparentna inje razvidna iz priloge, ki sijo starSi lahko pogledajo.
Del denarja pa bomo porabili 3e za'.

- nagradno ekskurzijo za najbolj5e dijake oz. za dijake, ki so prispevali k promociji
5ole,

- zabonzanate(aj >naj dijak< ter
- zakitle morebitnih izrednih stro5kov zamalico in druge Solske dejavnosti ob koncu

Solskega leta za socialno ogroZene dijake.

K 6.) Predlogi star5ev:

Predsednik Sveta starSev Vitko Udud je opozoril na nevarno prometno pot dijakov od
ar,tobusne oz. Lelezni5ke postaje do Sole in predlagal, da se obe postajali5di uredita v bliZini
5o1e. Ravnateljica je pojasnila, da je Le pripravllen nadrt za celotno prometno ureditev v
okolici Solskega centra, kjer se bosta postajali5di pribliZali 5o1i, glavnina lokalnega prometa pa

od 5o1e odmaknila. Ta projekt bo predvidomareahziranLe v tem letu.

Seja je bila zakljudena ob 17.05. uri.

Zaprsala;
Branka Klari6, pomodnica ravnatelj ice

Ravnateljica:
Damjana Gruden, mag.
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