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Novo mesto,27.3.2019

ZAPTSNIK
2. seje Sveta star5ev Srednje gradbene, lesarske in vzgojiteljske Sole

v zbornici Sole dne 13.3.2019 ob 16. uri

Prisotni:
- Damjana Gruden - ravnateljica SGLVS,

- Branka K1ari6 - pomodnica ravnateljice,

- Mirjam Znidaril(- svetovalna delavka,

- predstavniki Sveta star5ev: Lili Trlep (G1A), Marjanca Setina (G1B), Alenka Strgar (L1A),
JoLica Oberd (L1B), Lidija Kladnik (PVlA), Nina Pavlin (PV1B), Izidora Hru5evar (G2A),
Brigita Senidar (L2A), Alojzija Gnidovec (PV2B), AnuSa Ajster (LzB), Mateja Banid (G2B),
Marinka Sa5ek (PV3B), Metka Jaklid (L3C), Lucija Ostanek (G3B), Andreja Potokar
(GL/LG4A), Ciril Miklid (PV4A) in Vladka Gazvoda (PV4B).

Odsotni:
Franc Solar (LlC), Marinka Koplan (LlD), Marjanca Sega (LlE), Maja MiklavZ Sintid
(PV2A), Igor Mavsar (L2C), Vesna Urh (L2D), Branka Jure (2LK), AleS Jarkovid
(GL/LG3A) in Vitko Udud (PV3A).

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

Sole;

2. Predstavitev analize uspeha prvega ocenjevalnega obdobja;
3. Analiza informativnega dne;
4. Dejavnosti in datumi do zakljudka Solskega leta;

5. Porodilo Solskega sklada;
6. Predlogi, pripombe, sugestije.

Zaradi odsotnosti predsednika Sveta star5ev gospoda Vitka Ududa, ki se je opravidil udeleZbe

na dana5nji seji, je sejo vodila njegova namestnica, galzidora Hru5evar.

K 1.) Prisotni so soglasno potrdili zapisnik 1. seje Sveta star5ev Srednje gradbene, lesarske in
vzgojiteljske Sole v Solskem letu 2018/19.

K 2.) Ravnateljica je predala besedo svoji pomodnici, Branki Klari6, ki je predstavila uspeh

dijakov na Soli po oddelkih ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja. Iz predloZene grafidne
priloge sledi, da se uspeh dijakov po oddelkih ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja giblje v
mejah med22%o in 100%. Povpredje je podobno kot v preteklih Solskih letih v istem obdobju.
Najslab5i uspeh ima oddelek LlC, 100% uspeh paimata oddelka G3B in L3C, ki sta se vrnila
s PUD-a. LlC je tako vzgojno kot udno precej zahteven oddelek, v re5evanje problematike
smo vkljudeni vsi strokovni delavci, ki smo v neposrednem stiku z ryrmi, tako razrednik,
uditelji, svetovalna delavka, pomodnica ravnateljice in ravnateljica. Udno-vzgojno
problematiko v vseh oddelkih resujemo in bomo tudi vnaprej re5evali individualno z dijaki in
njihovimi star5i, skupinsko pa na sestankih oddelkov, oddeldnih uditeljskih zborov ter



problemskih pedagoSkih konferencah z namenom doseganja dim boljSih udno-vzgojnih
rezultatov za vse dijake.

K 3.) Ravnateljica je povedala, da je bil obisk na informativnem dnevu podoben kot lani, na
podrodju pred5olske vzgoje pridakujemo omejitev vpisa. Generacija, ki se vpisuje je za 8
udencev manj5a kot preteklo leto. Vajeni5ka oblika rzobraLevanja v programu mizar se je
dobro uveljavila. Stanje vpisa bo znano 2. aprrla.

K 4.) Ravnateljica je prisotne predstavnike star5ev seznanila s pomembnejSimi dogodki, ki so

nadrtovani do konca tekodega Solskega leta:

5. in 6. april - nadstandardna ekskurzljav Novi Sad in Beograd
17 . 4.2019 - drLavno tekmovanje gradbenih 5ol Gradbenijada
25. 4.2019 - drLavno tekmovanje lesarskih 5ol Lesarijada v Postojni
20 . 3 . 2019 - drLavno tekmovanj e iz proj ekcij in kotiranj a PIKO
4. 4.2019 - drZavno tekmovanje v AutoCad-u
15.3.2019 -regijsko tekmovanje v znanjufizlkena Solskem centruNovo mesto
21.3.2019 - Solsko tekmovanje v znarlumatematike Kenguru
2. 4.2019 - detrtfinale v nogometu
7. 5. - nagradna ekskurzija za najboljSe dijake v Trst
14. 5. - zakljudna prireditev zrazglasitvrjo naj dijaka
20.5. - konec pouka zazaklludne letnike
21.5. - podelitev sprideval in zadetek priprav na poklicno maturo
1 i. 5. - delovna sobota, nadomestili bomo petek, 3. 5.

K 5.) Svetovalna delavka Mirjam Znidardi(,je porodala o delovanju Solskega sklada Srednje
gradbene, lesarske Sole in vzgojiteljske Sole:

Stanje sredstev na dan 11. 3.2019 2na5a2.942,54 eurov.
Sredstva smo pridobili iz prispevkov star5ev, uditeljev in dijaSke trLnice. Sredstva pa bomo
namenili za nagradno ekskurzijo, prispevek za najdijaka in za kritje stro5kov izobralevarya
za socialno Sibke dijake. Poraba sredstev iz Solskega sklada je zelo transparentna, saj skrbi za
to upravni odbor Solskega sklada, radunovodstvo in ravnateljica Sole.

K 6.) Ga. Setina, predstavnica G1B, je pohvalila strokovne delavce Sole za aZumo in ustrezno
ukrepanje ob pojavu kakr5negakoli nasilja v Soli.

Star5i so ponovno opozorili na to, da je 6.ura namenjena malici dijakov, povsem neprimerna.
Vedina dijakov so vozadi in zelo zgodaj vstajajo, tako da je das do malice absolutno predolg,
da bi lahko zbrano sledili pouku.

G. Miklid, predstavnik starSev PV4A, se je zahvalil vsem za dobro sodelovanje skozi Stiri leta
Solanja njegove hdere.

Zapisnik 2. seje sveta star5ev bo objavljen na spletnih straneh Sole.

Seja je bila zakljudena ob 17.uri.

Zapisala
Branka Klari6, univ. dipl. inZ.
pomodnica ravnatelj ice
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