
         Ljubljana, 27. 9. 2013 

 

 

 

ZAPISNIK 1. SEJE Sveta staršev Gimnazije Šentvid v šolskem letu 2013/2014 

 

 

Datum: 26. september 2013 ob 17. uri 

Kraj: knjižnica Gimnazije Šentvid 

Prisotni: po listi prisotnosti, ki je priloga zapisniku  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Konstituiranje Sveta staršev in volitve predsednika/predsednice 

2. Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2012/13 

3. Letni delovni načrt za leto 2013/14 

4. Volitve predstavnikov staršev v šolske organe (Svet šole, Upravni odbor Šolskega 

sklada) 

5. Razpis za ravnatelja 

 Predstavitev kandidata (Jaka Erker) 

 Oblikovanje mnenja o kandidatu 

 

Ad1) 

G. ravnatelj je pozdravil vse prisotne in pričel z vodenjem seje. Ugotovil je, da je svet staršev 

glede na število prisotnih predstavnikov sklepčen. 

Svet staršev je bil konstituiran s 1. Sejo. 

Za predsednico Sveta staršev je bila soglasno izvoljena ga. Miriam Ravnikar Šurk, ki je po 

izvolitvi prevzela vodenje seje. 

 

Ad2) 

G. ravnatelj je predstavil Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2012/13 in Svet staršev seznanil 

z daljšo bolniško odsotnostjo ga. tajnice. Nadomeščanje trenutno rešujejo z internimi kadri, 

zato je tajništvo odprto med 8. in 12. uro. 

Prvi mesec je g. ravnatelj ocenil kot zelo uspešen, predvsem kar se tiče odnosov in predstavil 

prioritete lanskega šolskega leta: 

a) Razvoj e-kompetentne šole (izobraziti učitelje za nove e-situacije) 

b) Leto kulture 

c) Evalvacija 

d) Izgradnja prizidka 

e) Izboljšanje vpisa 

 

Ada) 

Poudarek je na zavedanju pomena, cilj je slediti osnovnim trendom, ozaveščanje dijakov in 

izobraževanje učiteljev za uporabo v šoli. 

Uporaba novih tehnologij v rednem šolskem delu (e-dnevnik, elektronsko obveščanje staršev, 

e-redovalnica, ki pa ostaja odprta dilema in je v naslednjem šolskem letu gimnazija še ne bo 

uvedla. 

 

Adb) 

V letu kulture je bilo kar nekaj dogodkov, ki jih je g. ravnatelj izpostavil: 

 Razstava o Ani Frank 



 Predavanja za dijake 

 Gledališki maraton 

 Pevski zbor 

 Šolski musical 

 

Adc) 

Izvedeni sta bili dve evalvaciji, zunanja, ki so jo izvedli zunanji evalvatorji  in notranja, v 

kateri so sodelovali dijaki (376 dijakov je ocenjevalo 50 profesorjev). 

Nekateri poudarki notranje evalvacije so: 

 Ocene naraščajo z višino razreda (maturanti ocenjujejo z najvišjimi ocenami) 

 Dekleta dajejo višje ocene 

 Fantje so bolj kritični 

 

Notranja evalvacija bo v letu 2014 ponovno izvedena, obdelava poteka s pomočjo Državnega 

izpitnega centra. 

 

Add)  

Izgradnja prizidka – ni bilo rezultatov 

 

Ade) 

Preko izvedenih aktivnosti se je pokazalo, da ima gimnazija lahko vpliv na izboljšanje vpisa, 

aktivno se bo pristopilo k tistim Osnovnim šolam, kjer do sedaj Gimnazija ni bila uspešna in 

je bil vpis iz teh šol majhen.  

 

UČNI USPEH: 

Skupni učni uspeh je bil 94,6%, vendar je bila številka neuspešnih dijakov iz 3. in 4. letnika, 

po mnenju g. ravnatelja, previsoka. V letu 2011 je bila ta številka  95,4%. 

 

Matura 2013 – skupni uspeh je bil 97,4%, povprečno število točk je bilo 18,2, en zlati 

maturant Urban Alič. 

 

SKLEP: Svet staršev se je seznanil z realizacijo LDN v šolskem letu 2012/2013. 

 

Ad3) 

V letnem delovnem načrtu so izpostavljene naslednje prioritete: 

 Izboljšanje vpisa 

 Dijakove kompetence 

 Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti 

 Prizidek 

 Učni uspeh 

 Obisk pouka 

 

Pobuda članov sveta je bila, da se med prioritete vključi tudi izboljšanje situacije glede 

maturantskega izleta. 

 

SKLEP: Svet staršev se je seznanil z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2013/2014. 

 

Ad4) 

V Svet šole so bili imenovani: 



g. Tadej Bitenc (3b) 

ga. Maja Đogić (2d) 

 

V Upravni odbor šolskega sklada je bila imenovana ga. Simona Ostrovršnik (1a). 

 

SKLEP: Predstavniki sveta staršev so bili imenovani soglasno. 

 

Ad5) 

Mandat dosedanjemu ravnatelju poteče 23.12.2013. 

Na razpis za ravnatelja Gimnazije Šentvid je prispela samo ena vloga, ki je bila pravočasna in 

popolna, t.j. vloga dosedanjega ravnatelja g. Jake Erkerja 

 

V nadaljevanju je g. Erker predstavil svojo kandidaturo, zatem je sledilo javno glasovanje. 

Predlog za glasovanje je bil, da se g. Erkerju izda pozitivno mnenje h kandidaturi. S 

formalnim dvigom rok so vsi prisotni kandidaturo soglasno podprli. 

 

SKLEP: Svet staršev Gimnazije Šentvid izreka pozitivno mnenje h kandidaturi mag. Jake 

Erkerja na delovno mesto ravnatelja Gimnazije Šentvid. 

 

 

 

 

 

Zapisala: Daša Rakovec    Predsednica Sveta staršev 

       Miriam Ravnikar Šurk 

 

  

 


