GLASBENA ŠOLA MOSTE - POLJE
ZAPISNIK 1. RODITELJSKEGA SESTANKA, 20.9.2022:




oddelka za pihala, trobila in tolkala,
oddelka za brenkala,
oddelka za predšolsko glasbeno vzgojo, glasbeno pripravnico, nauk o glasbi in solfeggio.

Pozdravni nagovor in ogled kratkega predstavitvenega filma
Dnevni red:





predstavitev letnega delovnega načrta
izvolitev opredstvanikov v svet staršev
šolski sklad
razno

1. PREDSTAVITEV GLASBENE ŠOLE:
Je javna glasbena šola, kar pomeni da je njena ustanoviteljica Občina Ljubljana. Deluje na 3 lokacijah:




Moste – Polje, sedež šole v centru mesta
Podružnica v Zalog
Podružnica Polje

Glasbena šola izvaja 3 programe:




predšolska glasbena vzgoja
stantardni program glasba
glasbena pripravnica

Struktura glasbene šole:
5 orkestrov:





2 godalna,
Pihalni,
Kitarski
Harmonikarski

V kolikor imajo po predmetniku orkester, je orkester obvezen. Pomembno je, da otroka spodbudimo
k vključitvi v katero od skupin.
Imamo pa tudi še:



Orffova skupina
Pevski zbor

2. LETNI DELOVNI NAČRT:
 Pregled koledarja
IZPITI
Letni izpiti:
 jesenski rok: 12.9.-15.9.2022
 junijski rok: 12.6.-20.6.2023
 zimski rok: 20.9.-30.1.2023
 avgustovski rok:21.8.-31.2023
 majski rok: 15.5.-19.5.2023
Na izpite se pripravljajo učenci skupaj z učiteljem. Izpiti potekajo pred komisijo in zanj pridobijo
oceno.
Popravni izpiti: 20.6.-30.6.2023 in 21.8.-30.8.2023
Pri inštrumentih popravnih izpitov načeloma ni. Redko se zgodi, da kdo neželi pristopiti v tem
primeru se tudi pogovorimo z učencem, učiteljem in starši. So pa pri nauku o glasbi in solfeggiu.
OCENJEVANJE ZNANJA
Učenci pridobivajo ocene pri nastopih, izpitih, individualno, skupinsko, pri izdelkih, projektnem
delu. Vse to vpliva na končno oceno učenca.
POČITNICE
Počitnice so enako kot v šoli. Enako velja za pouka proste dni.
Izjema je petek: 23.12.2022, za ta dan bodo tisti učenci, ki imajo po urniku pouk izvedeno
nadomeščanje, ki pa bo v soboto, 1.10.2022.
Evidenčno zbiranje prijav za učence v 2. in višje razrede potekajo od 5.4 – 25.4.2023
Sprejemni preizkusi za učence, ki se želijo vpisati pa so v razpisanih rokih.


ELEKTRONSKO VODENJE EVIDENC IN DNEVNIKOV

V letošnjem letu se vse vodi elektronsko, kar velja tudi za vodenje dnevnika. V ta namen imajo
učitelji računalnike. V uporabo stopijo tudi novi, posodobljeni učni načrti v skladu z aktualnimi
smernicami, didaktičnimi priporočili in posodobljena literatura.


KONCERTI; REVIJE; NASTOPI; TEKMOVANJA

Nastopi so običajno bili po sklopih (interni, oddelčni, skupni,..) Letos bodo jesenski, božični,
spšomladanski in zaključni. Bodo v Viteški dvorani Križank, tam nam vsako leto omogočijo prostor
za naše koncerte.
Tekmovanja na državni ravni. Učenci se jih radi udeležijo. Eno tako znano tekmovanje je TEMSIG.
V vseh teh letih delovanja Glasbene si je na tekmovanjih prislužilo nagrade več kot 400 naših
učencev. Na Konservatoriju za glasbo in balet ter drugih srednjih glasbenih šolah in
akademijah je nadaljevalo šolanje več kot 300 učencev.

Na mestu velja spodbuda k obisku dogodkov, koncertov. S tem otrokom pokažemo naš odnos
do glasbe, ohranimo kulturo obiskovanja koncertov in jim na ta način dajemo zgled. Na
spletni strani šole so v ta namen objavljeni aktualni koncerti, prireditve in dogodki.
 STROŠKI
Kot smo že omenili je naša glasbena šola javna, kar pomeni, da velik del stroškov pokriva
občina Ljubljaan oz. Ministrstvo za šolstvo. O višini stroškov ste bili že obveščeni, saj ste se s
podpisom pogodbe tudi z njimi strinjali.
V kolikor bi kdo imel stisko s plačilom, naj se obrne na šolski sklad šole in zagotovo se bo
našla kakšna rešitev.

3. SVET STARŠEV
Svet staršev sestavlja 12 članov vsak oddelek matične in podružnične šole po enega predstavnika.
Starši izvolijo predstavnika staršev znotraj vsakega oddelka na prvem roditeljskem sestanku ob
začetku vsakega šolskega leta. Kontakni podatki so objavljeni na psletni strani šole. Na tem mestu bi
potrdili oz. Izvolili člane Sveta staršev:
Oddelek za pihala, tolkala in trobila:

Moste – g. Sušek – potrjen
Polje – ga. Mladenovid – potrjena

Oddelek za brenkala:

Moste – g Podgornik – potrjen
Polje – ga Dimitrijevid– potrjena

Oddelek za predšolsko vzgojo,
glasbeno pripravnico, nauk o glasbi in solfeggio:

Moste – ga. Einau – potrjena
Polje – g. Knez – potrjen

Prva seja Sveta staršev bo predvodoma naslednjo sredo.
4. ŠOLSKI SKLAD
Deluje že od 2014. Sestavljen je iz upravnega odbora. Mandat je dvoletni in se nam bo tudi letos
iztekel, zato bo potrebno izvolit novega. Ravno potekajo volitve v učiteljki zbor. G Jelovšek je mandat
potrdil. Izvolili pa smo tudi novo članico ga. Zadravec je bila potrjena. Če še kdo želi, lepo vabljen.
Svet šole mora potrditi in imenovati vse člane odbora. Do zdaj je bil predsednik g. Jakšid. Sklad deluje
skladno in uspešno že vrsto let, letno pripravi načrte za tekoče leto. Na tem mestu tudi zahvala
staršem za prispevek šolskega sklada.
5. RAZNO
VPRAŠANJE: Učbeniški sklad obstaja? – Ne, imamo pa šolsko knjižnico. V njen si lahko brezplačno
izposodite gradivo.
Zapisnikar: Katja Gorenc

