
 

 

 

 

 

 

 
ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV v šolskem letu 2016/17, 

dne 23. 2. 2017 
 
Začetek sestanka ob 16.30, zaključek ob 18.00.  
Prisotni: predstavniki 1.b, 1.m, 1.t, 2.a, 2.b, 2.m, 2.t, 3.a, 3.b, 3.m, 3.t, 4.a, in ravnateljica Karmen 
Vidmar  
Odsotnost so opravičili predstavniki 1.a, 4.b in 4.t 
 
Dnevni red:  
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje  
2. Poročilo o učnem uspehu ob 1. ocenjevalnem obdobju  
3. Poročilo o dejavnostih šole in izvajanju LDN  
4. Pobude staršev  in dijakov 
 
Ad 1.)  
Člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik.  
 
Ad 2.)  
Ravnateljica je staršem razdelila statistične podatke prvega ocenjevalnega obdobja in pojasnila 
rezultate po posameznih razredih. Izpostavila je predvsem neuspešnost dijakov v strokovnih 
programih. 
Posebej preča je situacija v 2.M, kjer je od 7 dijakov samo eden pozitiven. V tem razredu veji del 
dijakov ne kažejo nobenega interesa za resno in redno delo. Ravnateljica je v razredu večkrat 
hospitirala in opazila, da nedisciplina ni problem, težava je v neresnem in neodgovornem pristopu do 
dela. Morda zaradi pričakovanja, da bodo nekako uspeli izdelati letnik zaradi majhnega števila. 
Povedala je, da je bilo koncem lanskega šolskega leta s strani učiteljev vloženo veliko truda, da sta 
dva dijaka, ki sta bila tekom celega leta negativna, na koncu letnik izdelala. 
Prav tako je slab uspeh pri strokovnih predmetih v 2.T in 4.T, kar je zaskrbljujoče in lahko kaže na 
trend vpisa dijakov v strokovne šole, brez interesa do strojništva. 
Ravnateljica je še opozorila na problematiko v 1.M, ki so jo podali dijaki tega razreda zaradi 
neizpolnjevanja dolžnosti dveh dijakinj albanske narodnosti in neenakopravne obravnave učiteljev do 
njiju in do ostalih dijakov, kar je bilo za dijake moteče in sporno. Ravnateljica je starše obvestila, da je 
sklicala sestanek oddelčnega učiteljskega zbora, kjer so sklenili, da bodo učitelji dosledno zahtevali, 
da dijakinji izpolnjujeta dolžnosti tako kot vsi ostali. 
Ravnateljica je starše seznanila, da imajo dijaki do konca šolskega leta možnost ocene popraviti in 
izboljšati in da je ob koncu leta običajno statistika nekoliko boljša. 
Starši so pohvalili rezultat v 4. letnikih gimnazije, ki je tako rekoč 100%. 
 
Ad 3.) 
Ravnateljica je poudarila, da se večina dejavnosti izvaja tako kot so bile zapisane v LDN. Trenutno ne 
poteka šolska rekreacija, ker šoli ni uspelo pridobiti usposobljenega voditelja rekreacije za prijavo na 
občinski razpis. Z marcem bo rekreacija potekala ob sredah pod nadzorom učitelja,  



Poleg dejavnosti v LDN je ravnateljica starše obvestila, da so dijaki v decembru izpeljali dobrodelno 
akcijo. Z izposojo električnega BMW je šola pridobila 800 EUR dodatnih sredstev v šolski sklad. Prav 
tako so je šola z intenzivno akcijo letos pridobila dodatnih 900 EUR  v  šolski sklad preko sklada 0,5. 
S sredstvi šolskega sklada so bile kupljene vitrine za pokale. Ravnateljica je starše seznanila z 
delovanjem Šolskega društva Realka in njegovo vlogo pri sofinanciranju dejavnosti. Starše je 
seznanila z uspešno prijavo Društva in Male gledališke šole na občinski razpis za otvoritev Čipkarskega 
festivala. 
Ravnateljica je starše seznanila tudi z odzivom na informativnem dnevu in problematiko vpisovanja 
mladine v šole izven Idrije. Seznanila jih je s sistemsko anomalijo, ki izenačuje rezultate na splošni in 
poklicni maturi in postavlja maturante splošnih gimnazij v neenak položaj pri vrednotenju rezultatov 
pri vpisu na Univerzo. 
Ad 4.)  
Starši so v zvezi s poročanjem o učnem uspehu in pojavi nediscipline in neupoštevanja pravil šole 
predlagali, da se nemirnega dijaka iz razreda odstrani, predvsem zato, da imajo ostali dijaki normalne 
pogoje za delo. Ravnateljica je povedala, da je takšno ravnaje učiteljev težko izvedljivo, ker šola nima 
dežurnih učiteljev, ki bi lahko vsak trenutek prevzeli nadzor nad nemirnim dijakom. Se pa je s straši 
strinjala, da imajo vestni dijaki pravico do dobre razlaga in dela v razredu. Hkrati je ugotavljala, da je 
sistem stopnjevanja ukrepov za discipliniranje dijakov neučinkovit in ne reši sprotnih težav. 
Predstavnica 2.a je pohvalila delo razredničarke in njeno požrtvovalnost, ki jo čuti cel razred. 
Starši 2. letnikov so pohvalili izvedbo zimskega Tedna športa v Forni di Sopra. 
Ravnateljica je staršem razložila pobude dijakov za stenske poslikava v šolski jedilnici, okrasitev šole v 
prednovoletnem obdobju. Dijaki so dali pobudo za oblikovanje kotičkov  in pridobitve prostora za 
druženje v prostorih »delavnic«. Ravnateljica je pobudo dijakov sprejela pozitivno, na njihov strani pa 
je, da preverijo v kolikšni meri so se pripravljeni aktivno vključiti še ostali dijaki. 
 
 
Zapisala                                                                                                               Predsednik Sveta staršev 
 
Karmen Vidmar                                                                                                 Habe Matjaž 


