
Solsxr cENTER Novo MESTo
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska Sola

Segovaulica 112
8000 Novo mesto

Novo mesto, 19. marec 2018

ZAPISNIK
]. seje Sveta star5ev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske Sole na
Solskem centru Novo mesto v zbornici Sole, dne 15. 3. 2018, ob 16. uri

Prisotni:
Damjana Gruden - ravnateljica SGLVS,
Branka Klari6 - pomodnica ravnateljice,
Mirj am Znidardi(,- svetovalna delavka,
Janja Javor5ek - svetovalna delavka
predstavniki Sveta star5ev: Izidora HruSevar (GlA), Brigita Senidar (LlA), Vesna Urh
(LlD), Maja MiklavZ Sintid (PVlA), Alojzlja Gnidovec (PVlB), AleS Jarkovid
(GLILG2A), Vitko Udud (PV2A), Marinka Sa5ek (PV2B), Metka Jaklid (L2C), Lucija
Ostanek (G2B), Andreja Potokar (GLILG2A), Ciril Miklid (PV3A),Vladka Gazvoda
(PV3B), Marinka Sta4a (GL/LG4A) in Dragan BoSkovi6 (PV4A).

Odsotni: predstavniki oddelkov GlB, L1B, LlC, lLK, L2B,L2D, L3C, G3B in PV4B.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta star5ev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske

Sole;

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

K 1.) Prisotni soglasno potrdijo zapisnik 1. seje Sveta star5ev Srednje gradbene, lesarske in
vzgojiteljske Sole v Solskem letu2017l18.

K 2.) Ravnateljica preda besedo svoji pomodnici, Branki Klari6, ki predstavi uspeh dijakov na
Soli po oddelkih ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Iz predlolene grafi(ne priloge sledi,
da se uspeh dijakov po oddelkih ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja giblje v mejah od l5o/o
do T00Yo. Povpredje je podobno kot v preteklih Solskih letih v istem obdobju. Najslab5i uspeh
ima oddelek GL3A, in sicbr 0%o, ker niso oddali dnevnikov po opravljenem PUD-u, 100%
uspeh pa ima oddelek G3B. V.1. ocenjevalnem obdobju so bili dijaki tega oddelka na PUD-u,
ki so ga vsi uspe5no opravili. Na splo5no pa je udni uspeh slabSi v oddelkih, kjer so dijaki
drugih nacionalnosti, ki imajo telave Le z ra )meyanjem sloven5dine. Udno-vzgojno
problematiko re5ujemo in bomo tudi vnaprej re5evali individualno z dijaki in njihovimi star5i,
skupinsko pa na sestankih oddelkov, oddeldnih uditeljskih zborov ter problemskih pedago5kih
konferencah z namenom doseganja dim bolj5ih udno-vzgojnih rezultatoy za vse dijake.

K 3.) Ravnateljica pove, da smo z obiskom na informativnem dnevu zadovoljni, obisk na
podrodju pred5olske vzgoje in lesarstva je bil podoben kot preteklo Solsko leto, na podrodju
gradbeni5tva pa za 100% vedji kakor v preteklem letu. Upamo, da bo tako dober obisk,



pripomogel k dobremu vpisu novincev za prihodnje Solsko leto. Izdelovalca obladil tudi tokrat
nismo razpisali, ker nam na Ministrstvu zaizobraLevarye, znanost in Sport tega niso odobrili.
Smo pa dobili soglasje ministrstva za razpis istega izobralevalnega programa na Enoti za

izobr aLev anje o drasl ih.

K 4.) Ravnateljica prisotne predstavnike star5ev seznani s pomembnejSimi dogodki, ki s

nadrtovani do konca tekodega Solskega leta:

16. 3. 2018 -predmaturitetno preverjanje znanJazadijake detrtih letnikov
23. in24.3.2018 - nadstandardna ekskurzija (Banja Luka, Jajce, Jablanica, Konjic,
Sarajevo)
12. 4.2018 - drZavno tekmovanje gradbenih 5o1 v Ljubljani
16. - 20. 4.2018 - PUD v strnjeni obliki za oba zakljudna letnika pred5olske vzgoje
23. 4. - zadetekPUD zaL2C
V aprilu so 5e tekmovanja izfizike, AutoCad-a, Piko, danes poteka Solsko tekmovanje
v znanju matematike (kenguru).

18. 5. - konec pouka zazaklju(ne letnike
21. 5. - podelitev sprideval in zadetek priprav na poklicno maturo

V mesecu maju je predvidena nagradna ekskurzija za dijake, orgarizirana bo zakljudna
prireditev in izbirali bomo naj dtJaka/dijakinjo Sole.

K 5.) Svetovalna delavka Mirjam Znidard(: poroda o delovanju Solskega sklada Srednje

gradbene, lesarske 5o1e in vzgojiteljske 5o1e:

V Solskem letu 201712018 smo 1. septembra 2017 naredili prenos sredstev iz preteklega

Solskega leta v vi5ini I.643,25 EUR. Stanje sredstev na danaSnji dan pa 2naia3.229,48 EUR.
Sredstva smo pridobili iz prispevkov starSev, uditeljev in Dija5ke trLnice, ki smo jo imeli
decembra 2017.

Del sredstev smo do sedaj porabili za:

- delno pomod pri pladilu dvodnevne strokovne ekskurzije 4 socialno ogroZenim

dijakom,
- pladilo vozne karte socialno ogroZenemu dijaku brez star5ev od januarja do maja

201 8,

- pomod dijaku, ki mu je umrl ode,

- nakup delavnega kovdka za prakso za socialno ogroZenega dijaka in
- pomod dvema dijakoma zapladilo Solskih dejavnosti.

Do konca Solskega leta nadrtujemo, da bomo del denarja 5e porabili za:

- organizacijo nagradne ekskurzqe za najboljie dijake in tiste, dijake, ki pomagajo pri
promociji Sole na razlidnih dogodkih (po OS, tehni$kih dnevih, informativnih dnevih,
nastopajo v vrtcih .,.) - predvidoma maja 2018,

- nakup nagradnega bonaza >Naj dijaka< (maj 2018)
- ter pladilo morebitnih.drugih nujnih dejavnosti socialno ogroZenim dijakom.

K 6.) Predsednik Sveta star5ev SGLVS vpra5a, de se stavka nadomesda. Na to mu ravnateljica
odgovori, da ne.

Predstavnik star5ev PV3A, opozori, da imajo dijaki v oddelku teLave s profesorico
matematike, ki njihovih problemov pri predmetu ne vzarfle resno in da jim ne Zeli dodatno

razloLiti snovi, ki je ne razumejo. Opozori tudi vodstvo, da se drugade uredi status dijakov, ki
v programu pred5olska vzgoja zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo opraviti tedajev s



podrodja Sporta pravodasno oz. da poiSdemo ustrezno re5itev skupaj z ministrstvom.

Ravnateljicazagotovi, da bomo to uredili.
Star$i dijakov PV1A Zelijo,da dijakom v prihodnjem Solskem letu uredimo dija5ke izkaznice.

Predstavnica starlev G1A, pohvali trud razrednidarke, T. Burgar, in svetovalne delavke, M.
Lridardid,pri delu z oddelkom, saj imajo dijaki kratkotrajno motivacijo za delo pri pouku.

Predstavnica star5ev L1D, opozori, da so dijaki - vajenci imeli drugadna pridakovanja od

praktidnega usposabljanja pri delodajalcih. Pridakovali so namred, da bodo Le na zadetku ved

delali na strojih.

Zapisnik 2. seje sveta star5ev bo objavljen na spletnih straneh 5o1e.

Seja je bila zakljudena ob 17.uri.

Zapisala:
Branka K1ari6, univ.dipl.inZ.
pomodnica ravnatelj ice ffi
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Damjana Gruden, mag.
ravnateljica


