
ZAPISNIK PRVE SKUPNE UČITELJSKE SEJE Š.L. 2022/23 

01.09.2022, GM TRST 

 

 

Prisotni: ravnatelj Manuel Figheli; profesorji: Paola Chiabudini, Ambra Cossutta, Tatiana Donis, Jana Drassich, 

Marko Feri, Fulvijo Jurinčič, Jagoda Kjuder, Tea Košuta, Hanna Nazarenka, Andrej Pirjevec, Patrick Quaggiato, 

Franko Reja, Iris Risegari, Claudia Sedmach, Erika Slama, Kristjan Stopar, Verenka Terčelj, Denisa Veresova, 

Cristina Verità; za neučno osebje: Tatjana Cotič, Sandra Manzini, Annamaria Savarin. 

Opravičeno odsotna: Siavush Gadjiev, Andreja Pittoli. 

Ravnatelj pozdravi prisotne ter našteje dogodke, ki so se odvijali v poletnih mesecih: 

- Od 01. do 05.08. je v Gorici potekal Masterclass klavirja s pokroviteljstvom občine Gorica in EPK, 

ki ga je vodil Alexander Gadjiev  

- Od 22. do 24.08. je potekala delavnica kitar v Nabrežini, v sklopu Karsiart-a 2022, ki sta jo vodila 

Feri in Stopar 

- V sklopu Karsiarta sta bila organizirana dva koncerta v jami Mitreo v Devinu, na katerih je nastopil  

učenec GM 

Glede novega šolskega leta: 

- Pouk na GM se bo začel v ponedeljek, 19.09.; v tednu od 12. do 17.09. bomo predstavili GM po 

šolah; dnevi odprtih vrat: 16.09. na Opčinah, 17.09. v Trstu in v Gorici, za Špeter se je treba še 

zmeniti 

- Učiteljska seja za tržaški sedež bo v četrtek, 08.09. ob 9.00 na sedežu v Trstu, za Gorico in Špeter 

v petek, 09.09. ob 9.00 na sedežu v Gorici 

- V teku je posodobitev spletne strani GM ter obrazcev prisotnosti učencev in izpitnih prijavnic 

- V kratkem bo sestavljena umetniška skupina, ki bo pregledovala vse predstavljene projekte 

- V ponedeljek, 12.9. ob 15.00 bo srečanje s SLORI-jem v Nabrežini na temo »Temeljni jezikovni 

načrt« 

- Koledar: 19.09. začetek pouka, most  31.10., od 24.12. do 7.1. božične počitnice, od 20. do 22.2. 

pust, od 6. do 11.4. velikonočne počitnice; 13.6.2023 konec pouka  

- Z novim šolskim letom ne bo več ljubiteljske smeri; obstajali bodo le redni in izredni tečaji; vsak 

učenec bo ob koncu šolskega leta polagal prestopni izpit. Če ni uspel pripraviti celotnega 

programa, bo polagal kontrolni izpit, ki predvideva eno etido in eno skladbo. Učenec ne dobi 

ocene ampak mnenje. Pouk teorije začne v 3. razredu instrumenta, harmonija in zgodovina 

glasbe pa po 5. razredu instrumenta, oziroma po opravljenem izpitu teorije. Kdor ni opravil izpita 

teorije do 7. razreda instrumenta ne more polagati prestopnega izpita v 8. razred. Pouk klavirja 

(stranski predmet) začne v zadnjem letu teorije ter traja dve leti. V prvem letu se odvija 1x 

tedensko po 30 minut, v drugem pa 1 uro tedensko 

 
 
Zapisničarka: Annamaria Savarin 
 
 
 
Trst, 03.10.2022 


