SVET STARŠEV GIMNAZIJE KOPER
Cankarjeva 2, 6000 Koper

ZAPISNIK
sestanka sveta staršev z dne 2. 10. 2018
Sestanek se je pričel ob 17. uri v učilnici U27.
PRISOTNI: ravnatelj Bruno Petrič in 19 članov sveta staršev (glej listo prisotnosti).
ODSOTNI: Opravičila se je Sonja Stanič (4.d) in Simona Penca (1.b), ki jo je nadomestila
njena namestnica Alja Marčič.
DNEVNI RED:
1. Konstituiranje Sveta staršev Gimnazije Koper.
2. Imenovanje predsednika in namestnika predsednika sveta staršev.
3. Izvolitev predstavnika staršev v svet šole.
4. Izvolitev predstavnika staršev v Upravni odbor šolskega sklada.
5. Predstavitev projekta »OBJEM« (Alen Mesarić, prof.).
6. Analiza ankete za 4. letnik (ŠRT-Suzana Čuš, prof.).
7. Poročilo za šolsko leto 2017/18 in LDN za šolsko leto 2018/19.
8. Pobude in predlogi.
Dnevni red današnje seje je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:
Na prvem roditeljskem sestanku so bili izvoljeni predstavniki staršev v svet staršev. To so:
David Vidmar (1.a), Simona Penca (1.b), Marko Filli (1.c), Ervina Lisjak (1.d), Patricija
Griparič (1.e), Danijela Kališnik (2.a), Dolores Ožbot (2.b), Vladimir Djurdjić (2.c), Polonca
Gregorič (2.d), Nataša Dolenc Orbanič (2.e), Vedran Krevatin (3.a), Marko Markuža (3.b),
Gregor Ibic, (3.c), Patricija Koren (3.d), Mojca Černe Pucer (3.e), Jana Rebec (4.a), Andrej
Furlanič, 4.b), Lara Ibic (4.c), Sonja Stanič (4.d) in Mirella Baruca (4.e).
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil izvoljene kandidate v Svet staršev Gimnazije
Koper za šolsko leto 2018/19.
K 2. točki:
Člani sveta staršev so predlagali go. Mirello Baruca za predsednico in g. Marka Markužo za
namestnika predsednice sveta staršev.
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil go. Mirello Baruca za predsednico in g. Marka
Markužo za namestnika predsednice Sveta staršev Gimnazije Koper za šolsko
leto 2018/19.
K 3. točki:
Po končanem mandatu predstavnice staršev v svetu šole je le-ta predlagal g. Marka Fillija za
predstavnika staršev v svet šole.

Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil g. Marka Fillija za predstavnika staršev v Svet
Gimnazije Koper.
K 4. točkiu
Svet staršev mora imenovati dva nova člana v Upravni odbor šolskega sklada. Predlagali so
go. Patricijo Koren in g. Vladimirja Djurdjića.
Sklep: Svet staršev je soglasno potrdil go. Patricijo Koren in g. Vladimirja Djurdjića v
Upravni odbor šolskega sklada Gimnazije Koper.
K 5. točki:
Profesor slovenščine Alen Mesarić je svetu staršev predstavil projekt »OBJEM«. Gre za
petletni projekt, s katerim bomo razvijali bralno pismenost dijakov na vseh predmetnih
področjih. S tem se bo povišala tudi njihova zmožnost kritičnega razmišljanja. Dijaki ne bodo
dodatno obremenjeni, temveč jim bo ta projekt v pomoč pri razvoju njihovih bralnih
kompetenc.
K 6. točki:
Profesorica Suzana Čuš, članica ŠRT-ja (Šolski razvojni tim), je predstavila rezultate
anonimne ankete, ki jo je šola izvedla julija 2018 med maturanti. Anketo je pripravila Šola za
ravnatelje za vse gimnazije. V anketi so bila postavljena vprašanja o šoli, počutju in odnosih
na šoli, varnosti, primernosti opreme šolskih prostorov in pripomočkov, obveščenosti…
Anketo je izpolnjevalo 86 dijakov. Nekateri starši so izrazili pohvalo šoli, da se je tega lotila,
spet drugi so imeli nekaj pripomb glede primernosti časa anketiranja, vsebine vprašanj in
glede 3-stopenjske lestvice. Imeli pa so tudi nekaj predlogov in pobud v zvezi s tem.
Učiteljski zbor bo opravil analizo rezultatov vprašalnika. Svet staršev bo o nadaljnjih
dejavnostih šole obveščen.
K 7. točki:
G. ravnatelj je članom sveta predstavil poročilo za šolsko leto 2017/2018. Načrtovan obseg
dela za šolsko leto 2017/2018 je bil v celoti po letnem delovnem načrtu realiziran. Rezultati
pri realizaciji pouka in pri učnem uspehu dijakov so v skladu s pričakovanji.
Pohvaliti moramo dijake, saj smo z njihovim učnim uspehom zadovoljni, prav tako z
uspehom na maturi, saj presegamo slovensko povprečje. Letošnja matura je bila izjemna. Od
skupaj 100 maturantov je bilo 9 zlatih, od tega je 1 dijak dosegel vse možne točke. Odličnih
maturantov pa je bilo 39 (več kot 23 točk). Naš cilj pa je, da se še naprej trudimo in
izboljšujemo na vseh področjih.
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt in koledar aktivnosti za šolsko leto 2018/2019.
Posamezne aktivnosti po programih in letnikih so bile predstavljene staršem na prvem
roditeljskem sestanku. Na šoli se bodo izvajale različne dejavnosti in aktivnosti (mednarodne
izmenjave, strokovne ekskurzije, tekmovanja, projekti, krožki), ki so natančneje opredeljene v
LDN šole. Tudi v tem šolskem letu se bo na šoli izvajala dodatna strokovna pomoč dijakom,
ki imajo učne težave pri posameznih predmetnih področjih, kar se je do sedaj pokazalo za
zelo učinkovito.
Sklep: Svet staršev se je seznanil s poročilom za šolsko leto 2017/2018.
Sklep: Svet staršev je dal pozitivno mnenje na LDN za šolsko leto 2018/2019.

Seja se je zaključila ob 19.00.

Zapisnikar:
Rosana Bedene

Predsednica Sveta staršev:
Mirella Baruca

