ZAPISNIK
7. redne seje sveta šole II. gimnazije Maribor, dne 3. 7. 2013
Prisotni: mag. V. Bevc, V. Brantuša, S. Cvar, S. Gril, J. Hederih, M. Jagodič, mag. I. Ketiš, P. Kiker, D.
Kotnik, Ž. Lep, mag. I. Lorenčič in I. Marovič
Opravičeno odsotni: L. Horvat, dr. L. Lorber, M. Matjašič Friš

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole v šolskem letu 2012/13
2. Pritožba Andreje Kumer po pooblaščencu, odvetniku Vladimirju Toplaku, na vpisni postopek
3. Druge aktualne informacije

Nova predsednica sveta šole je predstavila vse člane sveta šole, ki so v tej sestavi zbrani prvič v tem
šolskem letu.

Ad. 1. Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole v šolskem letu 2012/13
Po kratkem pregledu vseh točk zapisnika zadnje seje sveta šole v tem šolskem letu, je predsednica
predlagala glasovanje.

Sklep 1: Zapisnik zadnje seje sveta šole je bil potrjen z 9 glasovi ZA in 1 zadržanim.

Ad 2. Pritožba Andreje Kumer po pooblaščencu, odvetniku Vladimirju Toplaku, na vpisni postopek
Ravnatelj je povedal, da vpisni postopek zaključi šola z izdajo sklepa o izbiri, merila za vpis pa sprejme
minister – sedanja merila veljajo še iz časa ministra Zvera. Učencem se po njih upoštevajo zaključne
ocene obveznih predmetov zadnjih treh let osnovnega šolanja. Odvetnik Toplak je pritožbo v imenu
Andreje Kumer podal zaradi tega, ker je učenka imela izbirno nemščino kot obvezni predmet, a se ni
upošteval pri točkovanju za vpis na srednjo šolo. Pri obveznem predmetu, športni vzgoji, je imela vsa
leta zaključeno oceno dobro (3). Ravnatelj meni, da bi bilo diskriminatorno, če bi se točke izbirnih
predmetov upoštevale kot dodatne k točkovanju za vpis. Postopek, ki je sprožen, je formalne narave,
saj bo po prejemu ravnateljevega sklepa, ki ga bo sprejel svet šole, odvetnik lahko dal pritožbo na
ministrstvo.
Mag. V. Bevc je opozorila, da je zadeva jasna, ker gre za postopno uvajanje drugega tujega jezika v
osnovnih šolah. Lahko, da je osnovna šola naredila napako, če staršev ni seznanila z 12. členom
Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovne šole, ki navaja, da se otroci
vpisujejo na srednjo šolo pod enakimi pogoji kot ostali, če pride do omejitve vpisa.

I. Marovič je dodal, da so ukinili drugi tuji jezik kot izbirni predmet.
Mag. V. Bevc je povedala, da je s 1. septembrom ta spet uveden.
V. Brantuša je vprašanje na to temo poslal po elektronski pošti na Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport, a ni dobil odgovora, zato jih je poklical, pa mu niso znali odgovoriti.
Mag. V. Bevc je dodala, da mora šola pred uvedbo tega drugega predmeta dobiti 100 % soglasje
staršev, ki morajo biti seznanjeni z omenjenim členom pravilnika o pogojih pri vpisu ob izbiri drugega
tujega jezika za obvezni izbirni predmet.
Svetovalna delavka, P. Kiker je pojasnila, da je bila deklica z očetom v šoli že v času informativnega
dneva in jima je povedala, da naj se še pred zaključkom šolskega leta na osnovni šoli pozanimata kaj
lahko storijo v zvezi z zaključenimi ocenami pri športni vzgoji. Deklica je imela in ima še vedno veliko
željo po obiskovanju pouka na naši šoli.
D. Kotnik je še enkrat dodal, da naj osnovne šole še pred izbiro drugega tujega jezika opozarjajo na
12. člen tega pravilnika.
Ker ni bilo dodatnih pripomb je predsednica predlagala naslednji:
sklep 2: Pritožba se zavrne s pojasnilom, da je potrebno v tem primeru upoštevati 2. alinejo 12.
člena Pravilnika o postopnem uvajanju drugega tujega jezika v osnovne šole, ki določa, da imajo
učenci, ki so vključeni v postopno uvajanje drugega tujega jezika pri vpisu v programe nadaljnjega
izobraževanja z omejitvijo vpisa, enake možnosti kot ostali učenci.

Z glasovanjem je bil sklep soglasno potrjen.

Ad7. Druge aktualne informacije
Brez dodatnih točk.

7. redna seja sveta šole je bila zaključena ob 17.20.
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