
         Ljubljana, 27.02.2014 

 

 

 

ZAPISNIK 2. SEJE Sveta staršev Gimnazije Šentvid v šolskem letu 2013/2014 

 

 

Datum: 25. februar ob 17. uri 

Kraj: učilnica Slovenskega jezika Gimnazije Šentvid 

Prisotni: po listi prisotnosti, ki je priloga zapisniku  

 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev 

2. Analiza prvega ocenjevalnega obdobja 

3. Odmevi z roditeljskih sestankov 

4. Razno 

 

Po uvodnem pozdravu predsednice Sveta staršev smo prisotni soglasno glasovali za sprejem 

dnevnega reda 2. Seje Sveta staršev Gimnazije Šentvid. 

 

 

Ad1) 

Predsednica Sveta staršev je še enkrat prebrala točke zapisnika 1. seje Sveta staršev, ki je bil 

po razpravi soglasno sprejet.  

 

 

Ad2) 

G. ravnatelj je predstavil analizo prvega ocenjevalnega obdobja skozi statistični pogled. Podal 

je poročilo za vsak letnik posebej. Oznanil je tudi novost in sicer udeležbo dveh dijakov na 

učiteljskem zboru in njun pogled o učnem uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju. Izpostavil je 

število odličnih učencev v prvih letnikih, ki jih je bilo 16. Prav tako pa je zaskrbljujoč 

podatek, da drugi letniki izkazujejo najslabši učni uspeh na šoli in da so učitelji, ki jih 

poučujejo zelo nezadovoljni. Aktivnosti v zvezi s tem so že v teku. Učni uspeh v tretjih 

letnikih  je bolj podoben učnemu uspehu v šolskem letu 2011/12. Ugotavlja se, da tretji letniki 

doživljajo krizo in zato niso uspešni. Učni uspeh v četrtih letnikih je izrazito slabši v športnih 

oddelkih. Tudi tu so profesorji nezadovoljni z uspehom. Po predstavitvi g. ravnatelj pove, da 

se bo prenašalo težišče dela učiteljev za dijake, ki bodo dosegali višji učni uspeh (odlični in 

prav dobri). Število teh učencev ni bilo slabo, ugotavlja g. ravnatelj. Nadalje je predstavil še 

dijaško razmišljanje glede učnega uspeha. Dijaka, ki sta bila prisotna na učiteljskem zboru sta 

povzela skupno razmišljanje vseh učencev. Ugotovitve so bile v večini primerov enake kot 

ugotovitve učiteljskega zbora. G. ravnatelj je povedal, da je bilo v letošnjem šolskem letu 

uvedeno tutorstvo. Dijaki 3. in 4. letnikov pomagajo dijakom nižjih letnikov. Ugotovitve g. 

ravnatelja so, da se morajo predvsem dijaki zavedati, da se zelo hitro bliža konec šolskega leta 

in morajo zato napeti vse sile, da bodo popravili vse negativne ocene ter se bolj posvetili 

sprotnemu učenju.  

 

Ad3) 

Predstavnik staršev v 3. letniku je opozoril na dogodek, ki se je zgodil ob pisanju testa  pri 

Slovenščini. G. ravnatelj je povedal, da je seznanjen s tem dogodkom, da pa bo zadevo še bolj 

podrobno preučil in v najkrajšem času podal odgovor.   



Ad4) 

Nihče od prisotnih na seji ni zaprosil za besedo.  

 

 

 

 

Zapisala: Maja Đogić    

 

        Predsednica Sveta staršev 

          Miriam Ravnikar Šurk 

 

  

 


