
 

 

 

 

 

Štev.: 900-2/20207/2 

Datum: 10. 2. 2020 

 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/20 

 

Seja je potekala 06. 02. 2020 od 17.00 do 18.15 v učilnici TJ1. 

 

Prisotni: Predstavniki oddelkov 1. B, 2. A, 2. B., 3. B, 4. A, 4. B, 1. T, 2. T, 3. T, 4.T, 1. M, 2. 

M, ravnateljica Karmen Vidmar, svetovalna delavka Tita Tušar 

Opravičili odsotnost: Predstavniki oddelkov  1.A, 3. M 

Ostali odsotni: Požarnik Vavken Barbara 3.A 

 

Dnevni red:  

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Poročilo svetovalne delavke ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja 2019/2020 

3. Imenovanje predstavnikov staršev za člane Sveta šole 

4. Obravnavanje Šolskih pravil GJV 

5. Pobude in vprašanja staršev 

 

Ravnateljica je pozdravila udeležence sveta staršev. Predsednik Branko Vončina je predstavil 

novo svetovalno delavko Tito Tušar, ki nadomešča Ano Bajt.  

 

Ad1) 

Člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje. 

 

Ad2) 

Svetovalna delavka je predstavila učni uspeh dijakov ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 

v šolskem letu 2019/20.  

V programu gimnazija je pozitivnih dijakov 83,7 %, negativnih pa 16,3 %. Večina teh dijakov 

ima 1 ali 2 negativni oceni. Deleža ne odstopata bistveno od deležev v preteklih dveh letih. 

Tudi neocenjenih dijakov je isti delež kot lansko leto (11,4 %). Največ negativnih ocen je pri 

matematiki (17). V tabeli je bil napačen seštevek negativnih ocen pri matematiki, kar je 

svetovalna delavka popravila. Starši so zaradi tako velikega deleža negativnih prosili, če se 

lahko ravnateljica pozanima, zakaj je ta številka tako visoka. Postavijo vprašanje, če je možno 

več sprotnega popravljanja ocen. Ena mam izpostavi tudi problem neenakega obravnavanja 

učencev pri pouku matematike. Ravnateljica se bo o vsem tem pozanimala in se poskušala 

pogovorit z učiteljicami matematike. 

Letnik z največjim deležem negativnih ocen (skoraj 1/3 učencev) je 3. letnik. Ravnateljica 

komentira, da so se učitelji vsa leta pritoževali, da je ta generacija nemotivirana za delo. 

Mogoče je razlog majhna generacija, ki je bila vedno zelo podprta. So pa učitelji pohvalili, da 

so letos postali zrelejši. Ravnateljica bo preverila vzrok za veliko število negativnih ocen pri 

matematiki. 

V programu mehatronik operater je pozitivnih 70,0 % dijakov, kar je polovica več, kot lansko 

leto. Na to vpliva letošnji 3. letnik, ki nima niti ene negativne ocene in tudi 1. letnik je boljši 

kot lanski 1.l. Tudi delež neocenjenih dijakov v primerjavi z lanskim letom nižji (36,0 %). 



Neocenjeni so predvsem iz predmetov, kjer ne oddajo naloge/poročila, zato ocene ne morejo 

pridobiti. Delež negativno ocenjenih dijakov je posledično zaradi več pozitivnih nekoliko 

nižji kot lani (30,0 %). Večina dijakov ima 1 ali 2 negativni oceni, trije imajo 3 negativne in 

en dijak 4.. Največ dijakov ima negativno ocenjeno strokovne predmete (cnc, mop, pp) ali 

matematiko.  

 

V programu strojni tehnik je delež pozitivnih dijakov 70,8 %, kar je dobrih 10% manj kot 

lani. Neocenjenih je 7,3 %, kar je polovica manj kot lani. Negativno ocenjenih pa je skoraj isti 

delež kot lani 29,2 % dijakov. Slaba polovica negativno ocenjenih dijakov ima 1 negativno 

oceno, ostali dve (6) ali tri (4) negativne. Največ dijakov ima negativno ocenjeno slovenščino 

ali matematiko, sledita angleščina in sociologija. Tudi v tem programu se deleži ne razlikujejo 

bistveno od deležev v preteklih letih.  

Uspešnost dijakov se po navadi v drugem ocenjevalnem obdobju zviša, kar pričakujemo tudi 

v letošnjem šolskem letu. 

 

Ad 3) 

Ravnateljica na kratko predstavi sestavo in delo Sveta šole. Egon Venko pove, da s strani 

staršev ni kaj dosti vprašanj. Do sedaj so imeli vprašanja samo glede tedna športa. 

 

Svet staršev predlaga in soglasno potrdi naslednje člane za Svet šole: 

 

Egon Venko (predstavnik gimnazijcev),  

Valentin Skok (predstavnik mehatronikov) 

Branko Vončina (predstavnik strojnih tehnikov) za novega člana.  

 

 

Ad 4) 

Šolska pravila so udeleženci sveta staršev dobili že na e-mail, da so si lahko že doma prebrali 

vsebino napisanega. Ravnateljica še enkrat povzame bistvene spremembe šolskih pravil. Po 

novem dijaki, ki bojo brez zaščitne opreme, dobijo neopravičeno uro (9. člen pravilnika: Pri 

pouku so lahko samo dijaki, ki imajo v skladu s pravili ustrezno obleko, obutev in po potrebi 

osebna zaščitna sredstva). Prav tako za zamujanje k pouku, dijak dobi neopravičeno uro (15. 

člen pravilnika: Zamujanje k pouku je lažja kršitev, ki se kot ponavljajoča se kršitev 

sankcionira v skladu s tem  pravilnikom. Glede na število zamud, se dijaku izreče: opomin 

nad 5 zamud;ukor nad vsakih naslednjih 10 zamud). Vse izostanke lahko starši vidijo in 

spremljajo v e-asistentu. Ravnateljica vpraša starše, če se s pravili strinjajo. Soglasno vsi 

potrdijo. 

 

Ad 5) 

Egon Venko izpostavi problematiko zamujanja avtobusa iz smeri Cerkno. Zaradi tega dijaki 

iz Cerkna in okolice velikokrat zamudijo k pouku, kar ni njihova krivda. Egon pozove 

ravnateljico, če bi lahko vzpostavila stik z avtobusnim prevoznikom in se pozanimala, če bi se 

dalo to v prihodnje kako izboljšati. Ravnateljica obljubi, da se bo pozanimala. 

 

 

 

Zapisala:                                                                                   Overil: 

Tita Tušar                                                                                  predsednik sveta staršev,  

                                                                                                   Branko Vončina 

 


