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Jesenice, 13.6.2017
ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA STARŠEV SREDNJE ŠOLE JESENICE
Prisotni: Saša Smolej, Emili Bešić, Jani Rekar, Elvisa Solce, Boštjan Robič, Polona Bolte, Anton
Rihtaršič, Fadil Talič, Melita Tonejc, Petra Hrovat, Karmen Heric, Mirsad Sušić, Sabina Adžović in Blaž
Demšar
Opravičeno odsotni: Domen Peternelj, Emina Kičin, Boštjan Knaflič, Zdenka Pavličević, Nada Popovič
in Astrida Pezdirnik
Ravnateljica ga. Andreja Vehar Jerman pozdravi vse navzoče.
Ad 1. Potrditev dnevnega reda:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev SŠJ
3. Predstavitev novih pravil o šolskem redu Srednje šole Jesenice
4. Delovni zvezki in učbeniki za šolsko leto 2017/2018
5. Razno
Člani Sveta staršev na predlagani dnevni red nimajo pripomb.
SKLEP: Predlagani dnevni red je soglasno sprejet.
Ad 2. Potrditev zapisnika 1. redne seje Sveta staršev SŠJ
Ga. Vehar Jerman prebere zapisnik 1. redne seje Sveta staršev SŠJ.
Člani Sveta staršev nimajo pripomb.
SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. redne seje Sveta staršev SŠJ.
Ad 3. Predstavitev novih Pravil o šolskem redu Srednje šole Jesenice
Ga. Vehar Jerman predstavi nova Pravila o šolskem redu Srednje šole Jesenice, ki bodo veljala od
1.9.2017. Pravilnik je v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah.
Starši niso imeli pripomb na novi Pravilnik o šolskem redu SŠJ.
Ad 4. Delovni zvezki in učbeniki za šolsko leto 2017/2018
Ravnateljica povpraša, če dovolijo, da ima predsednik sveta staršev njihove elektronske naslove. Starši
se strinjajo.

Ga. Vehar Jerman pojasni, da je izbor učbenikov in delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto predlagal
strokovni aktiv učiteljev, ki poučuje predmete, pri katerih se bo posamezen učbenik uporabljal. Starše
seznani tudi s cenami učbenikov in delovnih zvezkov za posamezne letnike vseh usmeritev.
Starše zanima, če lahko učbenike iz učbeniškega sklada, ki jih že imajo doma od starejših otrok,
označijo in se odštejejo od zneska. Ga. Vehar Jerman temu pritrdi.
Predstavniki v svetu staršev bodo tabelo z zneski za posamezni razred dobili na elektronski naslov.
SKLEP: Člani Sveta staršev soglašajo s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za posamezen letnik šole.
Ad.5 Razno
Ga. Vehar Jerman pove, da smo v tem šolskem letu dijakom tretjega letnika zdravstvene in predšolske
vzgoje ponudili 30-urni tečaj nemščine. Tečaja, ki ga je vodila prof. Sotlarjeva, se je udeležilo 13 dijakov
iz programa zdravstvena nega in 14 dijakov iz programa predšolska vzgoja, ki so po koncu tečaja dobili
tudi potrdila.
Starše zanima, če bomo uvedli kakšne nove programe. Ga. Vehar Jerman poudari dobro sodelovanje z
Acronijem in pojasni, da metalurški tehnik trenutno ni smiseln, smo pa v vsebine prostega kurikula
vključili vsebine metalurgije, ki jih bodo predavali predavatelji iz Acronija in tudi vaje se bodo izvajale v
Acroniju.
Pred 10 leti je ministrstvo ukinilo program strojni mehanik in uvedlo program mehatronik operater. Sedaj
pa je program strojni mehanik potrjen in ga bomo uvedli, ker tega kadra ni.
Razmišljali smo o programu bolničar negovalec, vendar ni potreb po tem kadru. Prenovili bodo tudi
program srednja medicinska sestra/ srednji zdravstvenik.
Starši izpostavijo, da so imeli dijaki 4. letnikov premalo informacij, za katero fakulteto potrebujejo 5.
predmet in za katero maturitetni tečaj. Zanima jih tudi, če pazimo, da niso splošni predmeti, ki so na
maturi, zadnje ure.
Ga. Vehar Jerman pove, da na to pazimo in, da načrtujemo dopolnilni pouk za temeljne predmete.
Poudari pa, da morajo dijaki delati domače naloge in se doma učiti. Pred popravnimi izpiti od 26. do 28.
junija so profesorji pozvani, da nudijo pomoč dijakom.
Starši potožijo, da so dijaki razočarani, ker so se prijavili na projekt Erasmus + za opravljanje prakse v
tujini, zdaj pa ne gredo. Ga. Vehar Jerman pojasni, da smo šli v konzorcij srednjih šol »zahod« skupaj z
Ekonomsko gimnazijo in srednjo šolo Radovljica (pretekla leta je bil vodja celotnega konzorcija Srednja
ekonomska šola Celje) in letos na žalost nismo bili izbrani, kar pa smo izvedeli šele zadnje dni aprila.
Potrudili se bomo najti kakšno alternativno možnost.
Ga. Vehar Jerman se zahvali članom sveta staršev za udeležbo.
Seja se zaključi ob 19.17.
Zapisala:
Staša Potočnik

