Šolski center Srečka Kosovela Sežana, Višja strokovna šola
Kraška ulica 2, 6210 Sežana
Datum: 16. november 2015

ZAPISNIK UVODNEGA SESTANKA NOVOIZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV SVETA ŠTUDENTOV

Ura začetka in kraj: 12.00, Laboratorij za oblikovanje
Prisotni: Andrejka Cunjac, Tina Nemec, Tomaž Povodnik, Ana Rojc, Polona Švigelj
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poročilo s Sveta zavoda ŠC
Glasovanje za zadolžitve članov sveta
Predlogi za mentorja študentske skupnosti
Pregled Poslovnika študentskega sveta
Predstavitev študentskega sveta ostalim študentom
Pripombe, pobude, vprašanja

Ad 1:
Predstavniki študentov v Svetu zavoda so ustno predstavili poročilo seje in seznanili prisotne študente z
rezultatom volitev kandidata za ravnatelja.
Ad 2:
Tina Nemec je vodila pogovor in pripravila dnevni red, katerega so potrdili vsi prisotni. Študentje so izvolili
predsednika, namestnika predsednika in določili zapisnikarja. Pogovorili so se o dolžnostih in delovanju v
Svetu študentov ter v Svetu zavoda. Pojavi se vprašanje o spletnem naslovu Študentskega sveta. Odločijo
se tudi, da se na vse nadaljnje seje povabi tudi Mateja Drobeža, ki bo deloval v primeru odsotnosti
katerega od članov.
Sklep 1: Predsednik: Tina Nemec
Sklep 2: Namestnik predsednika: Polona Švigelj
Sklep 3: Zapisnikar: Andrejka Cunjac
Sklep 4: Predstavniki v Svetu zavoda: Andrejka Cunjac, Tina Nemec, Tomaž Povodnik
Sklep 5: Komisija za kakovost: Ana Rojc, Polona Švigelj
Sklep 6: Vključitev študenta Mateja Drobeža v Svet študentov
Sklep 7: Tina Nemec se bo pozanimala o spletnem naslovu Sveta študentov
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Ad 3:
Predsednica predlaga izbor mentorjev študentske skupnosti. Študentje se strinjajo, da mentorja ostaneta
enaka, kot prejšnja leta, saj sta tudi v Svetu zavoda.
Sklep 8: Mentor programa Fotografija: Katarina Sadovski
Sklep 9: Mentor programa Oblikovanje materialov: Damjan Švara
Ad 4:
Predsednica predlaga pregled Poslovnika študentskega sveta, ker so si ga vsi prisotni že sami prebrali, ni
dodatnih pripomb ali vprašanj.
Ad 5:
Predsednica predlaga predstavitev članov sveta in našega dela ostalim študentov, da bodo vedeli, na koga
se obrniti v primeru težav, pobud, vprašanj itd. Študentje se strinjajo s predlogom. Pred predstavitvijo se
bodo še enkrat srečali in pregledali funkcije in zadolžitve posameznikov in Sveta kot celote.
Sklep 10: Vsak predstavnik do naslednjega sestanka pripravi kratko predstavitev svoje funkcije
Sklep 11: Sestanek bo v ponedeljek, 23. novembra 2015, ob 15.30h
Ad 6:
Študent Tomaž Povodnik predstavi problem pri predmetu Ateljejska fotografija, katerega nosilka je prof.
Jasna Klančišar. Pri delu v studiu je preveliko število študentov, kar je zelo moteče. Študenti se strinjajo,
da se je potrebno o tem najprej pogovoriti z nosilko predmeta.
Študentka Polona Švigelj predstavi problem s spletnimi učilnicami. Študenti prvih letnikov nimajo
dostopnih ključev za vse učilnice.
Študenti se strinjajo, da informacije v zvezi z dogodki (ekskurzije, razstave) niso objavljene pravočasno.
Sklep 12: Tomaž Povodnik se bo pogovoril s prof. Jasno Klančišar glede izvedbe vaj v studiu
Sklep 13: Predsednica se bo pozanimala o ključih za učilnice
Sklep 14: Seznanitev vodstva šole o pravočasnem podajanju informacij študentom

Sestanek se je zaključil ob 13.00.

Zapisala: Andrejka Cunjac

Overila: Tina Nemec
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