Spoštovana ga. ravnateljica,

Včeraj, 19. 11. 2013 so deveti razredi izvedli roditeljski sestanek, na katerem sta predstavnika staršev
obeh razredov ugotovila, da razredničarki sploh nista obveščeni z vsebino zadnjega zapisnika sveta
staršev. Da se izognemo neprijetnostim glede informiranja vas prosim, da svoje sodelavce sproti
obveščate o vseh pobudah sprejetih na svetu staršev. Predstavniki staršev posameznih razredov pa
bodo v bodoče poleg informiranja staršev obveščali tudi razrednike.

Prav tako je prišlo do napačnega tolmačenja zapisanega predloga v 9. točki zapisnika sveta staršev z
dne 26. 9. 2013 na temo, da se učencem devetih razredov predstavi Gimnazija Franca Miklošiča. Na
omenjenem sestanku je bilo dogovorjeno, da bi ga. Nina Žuman skupaj z dijaki omenjene gimnazije
predstavila sistem dela srednje šole s poudarkom na načinu učenja, pisanja domačih nalog in testov
preko uporabe interneta vsem našim devetošolcem. Predlog, da pride ga. Žuman izhaja predvsem s
strani racionalnosti oz. stroškovne učinkovitosti, nenazadnje in predvsem pa izkazane dobre volje ga.
Žuman, kot starša in ne kot profesorja gimnazije. Podan je bil tudi predlog, da se predstavitev izvede
v računalniški učilnici.
Nikakor in nikoli ni bilo mišljeno, da se izvede predstavitev oz. promocija programa dela omenjene
gimnazije, temveč zgolj dobronamerno obveščanje in podpora tistim, ki so dela z računalnikom
nekoliko manj vešči in se jim na ta način nudi možnost ustrezne priprave na način izobraževanja v
srednjih šolah. Zaradi napačne interpretacije omenjenega sklepa so starši devetih razredov bili
seveda proti predstavitvi.
Zadevni nesporazum je nesporno in vsekakor potrebno odpraviti, predvsem in izključno zaradi naših
otrok, zato predlagamo, da skupaj z vabilom na 2. skupni roditeljski sestanek (v publikaciji je zapisan
datum 03. 12. 2013) zapišete, da se bo izvedla zgoraj zapisana predstavitev (način dela dijakov v
srednji šoli in ne predstavitev gimnazije) za vse devetošolce s strani ga. Nine Žuman v računalniški
učilnici.

Ljutomer, 20. 11. 2013

S spoštovanjem,
Dr. Darko Ščavničar
predsednik sveta staršev

