
Solsxr cENTER Novo MESTo
Srednja gradbena, lesarska in vzgojiteljska Sola

Segova ulica 1 l2
8000 Novo mesto

Datum: 27.9.2018

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

mesto v zbornici Sole, dne 19. 9. 2018 ob 17.00

Prisotni:
- Damjana Gruden - ravnateljica SGLVS , .

- Branka Klari6 - pomodnica ravnateljice,

- Mirjam Znidardr(, - svetovalna delavka,

- predstavniki Sveta star5ev: Lili Trlep (G1A), Marjanca Setina (G1B), Alenka Strgar (L1A),
Franc Solar (LlC), Marinka Koplan (L1D), Marjanca Sega (L1E), Lidija Kladnik (PV1A),
Nina Pavlin (PV1B), Izidora Hru5evar (G2A), Mateja Banid (G2B), Brigita Senidar (L2A),
Igor Mavsar (L2C), Vesna Urh (L2D), Branka Jure (2LK), Maja MiklavZ Sintid (PV2A),
Alojzija Gnidovec (PV2B), Metka Jaklid (L3C), AleS Jarkovid (GL/LG3A), Vitko Udud
(PV3A), Marinka Sa5ek (PV3B), Andreja Potokar (GL/LG4A), Ciril Miklid @VaA) in
Vladka Gazvoda (PV4B)

Odsotni: predstavniki oddelkov LLB,L2B in G3B.

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 letu2011l18
6. Predstavitev osnutka letnega delovnega nadrla za Solsko leto 2018/19 in soglasje k

temu
1. Solski sklad
8. Aktualne informacije
9. Predlogi, pripombe, sugestije

Pred pridetkom sestanka ravnateljica predstavi vodstvo Sole.,

K 1) Prisotnih je 23 predstavnikov star5ev od26, kar pomeni, da smo sklepdni in lahko
nadaljujemo s sestankom.

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

K 3) ilani sveta star5ev potrdijo za predsednika sveta star5ev gospoda Vitka lJduda,
predstavnika star5ev PV3A, za njegovo namestnico pa gospo Izidoro Hru5evar, predstavnico
star5ev G2A. Gospod Vitko Udud zastopa Solo tudi v Svetu zavoda Solskega centra Novo
mesto.



t< +; itani sveta starSev sprejmejo dogovor o delu sveta star5ev, in sicer ravnateljica, gospa

Damjana Gruden, poda predlog, da se dlani ponovno sredajo v mesecu marcu 2019 (13. marca
2019) po zakljudku prvega ocenjevalnega obdobja ter po informativnih dnevih, ko bo znano
Stevilo interesentov za vpis v na5e izobraLevalne programe za Solsko leto 2019120.

K 5) Pomodnica ravnateljice Branka Klarid poda porodilo o delu Srednje gradbene, lesarske in
vzgojiteljske Sole za lansko Solsko leto, in sicer o uspehu dijakov po posameznih letnikih ob

koncu Solskega leta (74,2 %), obisku pouka (91,3 o ), realizaciii pouka (95,4 oA), uspehu na

poklicni maturi (skupno 89,8 o ) in zakljudnem izpitu (100 %), reahzacijr interesnih
dejavnosti, PUD-u ter realizaciji vpisa v Solsko leto 2018/19. Prej omenjeni podatki so

razvidni v prilogah, ki si jih lahko predstavniki star5ev ogledajo. V Solskem let:;-201712018 je
bilo v programe na podrodju lesarstva vpisanih 186 dijakov, v programe na podrodju
gradbeni5tva 61, v program pred5olske vzgoje pa 217 dijakov, skupaj 464 dtJakov, od tega

257 dljakov in207 dijakinj. V vse na5e programe smo vpisali 143 novincev. Pri organizaciji
in izvedbi celotnega procesa je sodelovalo 47 strokovnih delavcev.

Izvedli smo celoten predpisan program in vrsto dodatnih dejavnosti, kar je podrobno
navedeno v porodilu, ki bo objavljeno na spletni strani Sole.

K 6) Ravnateljica seznani dlane sveta star5ev z osnutkom LDN za Solsko leto 2018/19, ki
pomeni vodilo razvojnim usmeritvam Sole.

V Solskem letu 2018/19 je v programe na podrodju lesarstva vpisanih 209 dijakov, v
programe na podrodju gradbeni5tva 64, v program pred5olska vzgoja pa 230 dijakov, skupaj

503 dijaki. Na Soli je v zadetku Solskega leta v vseh programih vpisanih 159 novincev.

Za vpis v Solsko leto 2019120 predlagamo naslednje obstojede programe: obdelovalca lesa,

mizaqa, zida4a, izvajalca suhomontaLne gradrye, pedarja - polagalca keramidnih oblog,
gradbenega in lesarskega tehnika (tega tudi v PTI obliki) ter pred5olsko vzgojo. Predlagamo
pa tudi nove programe, in sicer: pomodnika pri tehnologiji gradnje, tesarja in izdelovalca
obladil. Programe mizar, zidar, tesar in izdelovalec obladil bomo razpisali t:udi za izvajanle v
vajeni5ki obliki.

2e drugo Solsko leto izvajamo vajeniSko obliko rzobralevanja za poklic mizarja, imamo dva

oddelka mizarjev - vajencev, prvi in drugi. Z delodqalci zelo dobro sodelujemo, zakar gre

zashtga uditeljema lesarstva, Mihaelu Gor5etu in Slavku Mirtidu, ki intenzivno delata na

uvajanju vajeniStva.
Novost v tem Solskem letu je tudi, da smo vpisali enega dijaka v program izvajalca
suhomontaZne gradnje, ki je zdruLen skupaj z zidarji in pedarji v prvem letniku poklicnega
programa gradbeniStva.

Svetovalna delavka Mirjam Znidardid, ki je v tem Solskem letu edina svetovalna delavka na

Soli, izvaja aktivnosti 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 in do konca meseca septembra pripravili
individuali zir ane pro grame.

Letos nadaljujemo z dodatnim/dopolnilnim poukom. Uditelji ga bodo izvqali glede na svoj

umik eno uro v tednu. Dijaki bodo tako imeli moZnost koristiti pomod uditeljev ali pa se

pripravlj ati na r azlldna tekmovanj a.



V leto5niem Solskem letu nadrtujemo nadstandardni smudarski vikend v sodelovanju s

Srednjo zdravstveno in kemijsko Solo ter nadstandardno strokovno ekskurzijo, ki bosta
ponujena vsem dijakom.

Odprti kurikul izvajarno enako kakor lansko Solsko leto.

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

Ktulj, izbrali naj dijaka. Na zakljudni prireditvi dija5ke skupnosti bo naj dijak prejel posebno

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

Seznam govorilnih ur v dopoldanskem (asl za star5e pri posameznih uditeljih bo do konca
meseca septembra objavljen na spletni strani Sole.

Nadaljujemo z na5imi humanitarnimi projekti oz. prostovoljstvom v sodelovanju z Obmodnim
zdrrLenjem Rdedega krilaiz Novega mesta in z Domom starej5ih obdanov iz Novega mesta
ter Dru5tvom zarazvqanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Novo Solsko leto nam prina5a celo vrsto novosti na zakonskem podrodju, nova uredba GDPR
je vnesla v Solsko zakonodajo vrsto novosti na podrodju varstva osebnih podatkov. Polnoletni
dijaki imajo moZnost sami odlodati o svojem Solanju, v nasprotnem primeru mora Sola

pridobiti njihova soglasja star5em. Pri telefonski komunikaciji s star5i bo verjetno prihajalo do
teLav, ker razrednik star5em ne bo posredoval informacij o njihovem otroku, de jih ne bo
spoznal po glasu. Poklical bo star5e nazal na telefonsko Stevilko, ki so mu jo predhodno
zaupali. Na podlagi nove Solske zakonodaje smo na Solskem centru Novo mesto pripravili
nova Pravila Solskega reda, na Soli pa pripravljamo interni Pravilnik o prilagajanju Solskih
obveznosti in Pravilnik o ocenjevanj u znanja.

5. oktobra 2018 bomo imeli ravnateljev dan, dijaki bodo imeli pouka prost dan, razen tistih, ki
so na PUD-u (L3C, G3B). Ta dan na Soli organiziramo sredanje uditeljev gradbenih 5ol iz
Slovenije in zamejstva, tako imenovano Gradbenijado.

V skladu s predpisanim Solskim koledarjem za to Solsko leto imamo dve delovni soboti, in
sicer 29. 9.2018 in iL.5.2019. Prvo delovno soboto bosta prosta oddelka, LG/GL3A in
LGIGL4A, ki bosta dva dneva pred tem na dvodnevni ekskurziji naMadlarskem, kjer si bosta
ogledala tekmovanje Euroskills 2018 v Budimpe5ti.

ilani sveta star5ev soglasno z dvigom rok potrdijo letni delovni nadrt za Solsko leto 2018/19.

K 7) Svetovalna delavka Mirjam Znidaril( predstavi delovanje Solskega sklada Srednje
gradbene, lesarske Sole in gsojiteljske Sole. Glavni namen je nuditi finandno pomod dijakom,
ki so materialno ogroZeni. Clanom sveta star5ev 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 prostovoljnimi prispevki, zbranimi na DijaSki trZnici
ter prispevki vseh uditeljev.

Clani Solskega sklada sprejmemo dogovor o nadinu sodelovanja. Sprejmemo sklep, da se v
primerih pro5enj dijakov ali starsev za pomod ne sklicuje sestanka celotnega odbora Solskega
sklada, temved je ta altonomija dodeljevanja pomodi dijakom zaupana 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. dlanom Solskega sklada se



na sestankih sveta starsev posreduje porodilo stanja. Star5i za svoji predstavnici v Upravni
odbor Solskega sklada imenujejo go. Izidoro HruSevar in go. Majo MiklavZ Sintid.

Predsednica Solskega sklada in ravnateljica poudarita, da sta stanje in poraba sredstev v
Solskem skladu zelo transparentna, saj mora Sola, preden se sredstva kakorkoli porabijo,
pripraviti za vsako storitev narodilnico, ki jo podpiSeta tako ravnateljica kot direktor, prav

tako pregledata in podpi5eta 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 razdellli sezname, kjer so se lahko

star5i podpisali, da bodo v tem Solskem letu prispevali 10 evrov. V radunovodstvu bodo na

podlagi podpisov starSev pripravili posebne poloZnice. ,

V Solski sklad bodo po 10 evrov prispevali tudi uditelji.

K 8) Ravnateljica obvesti, da od 10. 9. 2018 naprej obratuje ZelezniSka postaja Solski center

za dljake iz smeri Bele krajine in Trebnjega.

Star5i potrdijo predlog za zbiranje sredstev za nabavo likovnega materiala v programu
pred5olska vzgojav vi5ini 10 evrov/dijaka.

K 9) G. Udud opozori na gnedo pri malici. Ga. Koplan doda, da malica ne bi smela biti
organizirarta 6. uro, ker je to prepozno in dijaki ne morejo biti zbrani pri pouku.
Ravnateljica obljubi, da bomo analizirali probleme pri malici in jih poskuSali re5iti.
Ga. MiklavZ Sintid predlaga, da bi zaradi bolj5ega podutj3 v Soli in bolj5e higiene uvedli
preobuvanje v copate. Ravnateljica pojasni, da kljub velikosti Sole Zal nimamo prostorskih
pogojev zagarderobe.
Ga. Sa5ek iz PV3B opozori, da v novem MIC-u 5e vedno ni urejena klimatizacija in da so

pogoji za delo neustrezni. Poleg tega opozori, da ima dijakinja v prvem letniku alergijo na

ara5ide in bi Sola morala uvesti dolodene ukrepe. Glede klimatizacije bo ravnateljica obvestila
direktorja, vnos ara5idov na Solo pa bomo prepovedali z opozorilnimi napisi in obve5danjem

dijakov.
G. Igor Mavsar opozori, da imajo dijaki pri tehnidnem risanju v lesarstvu teilave s papirjem,

ker je razll(nih debelin, in predlaga, da Sola nabavi ustrezen papir, dijaki paga pladajo po

poloZnicah.
G. Miklid pove, da imajo dijaki i2PY4A22.2.2018 (v dasu zimskih poditnic) maturantski

ples. Zanima ga, de bodo lahko prost dan zaradi celodnevne ekskurzije koristili naknadno.

Ravnateljicazagotovi, da se bomo o tem dogovorili.

G. Jarkovid opozori na organizacijo PUD-a. Sli5al je pripombe delodajalcev, da Sola poSilja v
nekaterih obdobjih preved drjakov in ni mogode organizirati kakovostnega dela. Organizac1a
PUD-a poteka v dogovoru med organizatoqem PUD-a na Soli ter delodajalcem in delodajalec
je tisti, ki sprejme dijake air pane, pojasni ravnateljica.

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

Seja je bila zakljudena ob 18.20.

Zapisala:
Branka Klarii, univ. dipl. inZ.
pomodnica ravnateljice

I5 cn/\_
Damjana Gruden, mag.

ravnateljica


