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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV GIMNAZIJE ŠENTVID  

v šol. letu 2012/13  

četrtek, 4. 10. 2012, ob 17.30 v učilnici ZGO 

 

 

Prisotni člani Sveta staršev: Aleksander Mljač, predsednik in predstavnik 4. c; Vida Suhoveršnik,  

1. a; Katarina Bajželj Žvokelj, 1. b; Vesna Hojan, 1. c; Maja Đogić (namestnica), 1. d; Marko 

Schulz, 1. e; Silvana Turnšek Mlekuš, 1. f; Roman Petan, 2. a; Tadej Bitenc, 2. b; Miriam Ravnikar 

Šurk, 2. c; Aleksander Ljubič, 2. d; Breda Smolnikar Jernejčič, 2. e; Aleksandra Kuhar, 2. f; Eva 

Sitar Jarc, 3. a; Franci Simon, 3. b; Branko Vrečar, 3. d; Renata Klarič Slejko, 3. e; Nada Kraševec, 

3. f; Jana Rok, 4. a; Maja Valič, 4. d; Aleš Kozlevčar, 4. e  

Opravičili so se: Mihael Tratnik, vodja strokovnega aktiva BIO; Tina Babnik (namestnica), 3. c; 

Špela Gobec Lukman, 4. b; dr. Miro Cerar, 1. d; Miran Mihelič  

Odsotni: predstavnika 4. c in 4. f 

Prisotni vabljeni: mag. Jaka Erker, ravnatelj; Irena Doljak, vodja strokovnega aktiva SLO; 

Klavdija Erhartič, MAT; Klavdija Mele, TUJI JEZIKI II; Sergeja Sluga, KEM; Alenka Dragoš, 

GEO; Damjana Ivan, ZGO-UZG-GLAS; Milena Vidmar, šolska psihologinja 

 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev iz lanskega šolskega leta 

2. Analiza uspeha v šolskem letu 2011/12  

3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13  

4. Motivacija dijakov – kratka predstavitev okrogle mize z dne 15. 3. 2012 

5. Odmevi z roditeljskih sestankov  

6. Razno (novosti v zvezi z novo zakonodajo ...) 

 

 

K točki 1 

Predsednik Sveta staršev Aleksander Mljač je povzel zapisnik 2. seje Sveta staršev, ki je bila 13. 2. 

2012. Zapisnik je bil soglasno potrjen. 

 

K točki 2 

Ravnatelj Gimnazije Šentvid mag. Jaka Erker je predstavil analizo uspeha v šol. l. 2011/12, in sicer 

uspeh po oddelkih, po predmetih ter vpliv obiska pouka na šolski uspeh (Prilogi 1, 2). Uspeh v šol. 

l. 2011/12 je boljši kot v preteklem šolskem letu (2010/11), ravnatelj je predvsem poudaril višje 

število odličnih in prav dobrih dijakov. Ko je sporočil odstotke dijakov, ki so uspešno opravili 

letnik (1. letnik 96 %, 2. letnik 95 %, 3. letnik 94 %, 4. letnik 95 %), je izpostavil dvoje: uspeh naj 

bi se dvigoval, torej naj bi bil 4. letnik najuspešnejši, in vprašanje, zakaj se uspeh v 2. letniku 

poslabša. Pri tabeli ocen po predmetih je ravnatelj povedal, da so povprečne ocene nizke pri 

splošnih predmetih, pri ostalih predmetih pa so višje, in dodal, da tabela kaže poenotenje 

profesorjev pri ocenjevanju, za kar bo strokovne aktive pohvalil.  

Po ravnateljevi predstavitvi uspeha sta bili dve vprašanji staršev. Prvo vprašanje je bilo, ali višji 

uspeh pomeni nižanje standardov znanja. Ravnatelj je odgovoril nikalno; v drugem polletju šol. l. 

2011/12 so oddelčni učiteljski zbori natančno pregledali učni uspeh posameznega dijaka in 

predvideli morebitne težave ter jih skupaj z dijakom sproti reševali. Drugo vprašanje se je glasilo, 



ali se je znižalo število popravnih izpitov. Ravnatelj je odgovoril pritrdilno in še enkrat poudaril, da 

standardov znanja nismo in ne bomo zniževali.   

Ravnatelj je nadaljeval z analizo obiska pouka –  izostanki po oddelkih in letnikih (Priloga 3). 

Splošni oddelki so bili povprečno odsotni 3,2 tedna, športni oddelki pa 6,6 tednov (tako visoka 

odsotnost od pouka je predvsem zaradi športnih izostankov). Najvišja odsotnost je bila v 3. letniku. 

Analizo obiska pouka bo ravnatelj predstavil dijakom na dijaški skupnosti.  

Predsednik Sveta staršev Aleksander Mljač je predlagal, da bi podatke o uspehu v šol. l. 2011/12, s 

katerimi smo po njegovem mnenju lahko zadovoljni, objavili na spletni strani šole. Predlog je 

porodil naslednja vprašanja in mnenja: pri javni objavi toliko podatkov moramo biti previdni, 

vprašanje je, kdo želi videti te podatke, druge šole takih podatkov ne objavljajo, 25 dijakov v šol. l. 

2011/12 ni bilo uspešnih, kar je visoko število. Predstavnik staršev je vprašal, kam so odšli 

neuspešni dijaki. Ravnatelj je odgovoril, da nekateri ponavljajo letnik na naši šoli, ostali šolanje 

nadaljujejo na drugih šolah. 

Sklep: Podatke analize uspeha v šol. l. 2011/12 in vpliva obiska pouka na šolski uspeh bodo prejeli 

predstavniki Sveta staršev kot priloge k zapisniku. 

 

K točki 3 
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za šol. l. 2012/13, iz katerega je izpostavil prednostne 

naloge: razvoj e-kompetentne šole, leto kulture, evalvacija našega dela in šole kot celote, 

nadaljevanje aktivnosti za gradnjo prizidka, izboljšanje vpisa. Ravnatelj je povedal, da so dijaki zelo 

pozitivno sprejeli e-učilnice. Izobraževanje za e-kompetentnega učitelja bo prednostna naloga v tem 

šolskem letu. Letošnje leto bo leto kulture – na šoli bo še več kulturnih prireditev kot običajno; v 

letu kulture bomo sodelovali s Prvo gimnazijo Maribor. V šol. l. 2012/13 bo potekala evalvacija 

dela profesorjev in evalvacija šole, ki jo bo izvedla Šola za ravnatelje. Vprašanje staršev je bilo, ali 

bodo rezultati evalvacij javni. Skupni rezultati evalvacije dela profesorjev so javni – o rezultatih 

bodo obveščeni dijaki in starši. Glede objave ugotovitev evalvacije šole kot celote ravnatelj še ne ve 

odgovora. Šola si bo kljub krizi prizadevala z aktivnostmi za gradnjo prizidka. Največ časa so se 

predstavniki staršev ustavili ob izboljšanju vpisa. Ravnatelj je povedal, da bomo povečali 

sodelovanje z osnovnimi šolami. Starši so predlagali, naj osnovne šole obiščejo dijaki, saj 

mladostniki govorijo »isti jezik«. O kakovosti šole najbolje govorijo dijaki sami.  

Ob pogovoru o vpisu osnovnošolcev na gimnazijo se starši postavili vprašanje, kako je na šoli 

poskrbljeno za informiranje maturantov o nadaljnjem študiju. Na to vprašanje je odgovorila šolska 

psihologinja. Maturanti imajo razredne ure o študijski orientaciji in možnosti testiranja. Vsako leto 

povabimo fakultete, da se predstavijo maturantom. Tako bo tudi letos, saj se bo v decembru in 

januarju predstavilo veliko fakultet. Obisk teh predstavitev je skromen, je dodala šolska 

psihologinja. Starši so te aktivnosti in predstavitve fakultet pozdravili. 

 

 K točki 4 

Ravnatelj je predstavil okroglo mizo o motivaciji dijakov, ki je bila 15. 3. 2012 na Gimnaziji 

Šentvid. Okroglo mizo je organiziral Slovenski šolski forum. Ravnatelji osnovnih in srednjih šol, 

učitelji in profesorji, dijaki in starši ter druga zainteresirana javnost si je izmenjala poglede na enega 

izmed najpomembnejših dejavnikov uspeha, to je motivacijo. Dijak naj se na zunanjo motivacijo 

odzove z notranjo motivacijo, je bilo skupno sporočilo okrogle mize. Ravnatelj je predstavnike 

staršev povabil na okroglo mizo o vplivu zunanjih evalvacij na delo v šoli, ki bo 25. 10. 2012 v 

veliki predavalnici.  

 

K točki 5 

Odmevi z roditeljskih sestankov so se začeli z vprašanjem, ali bo šola pripravila ponudbo za 

maturantsko ekskurzijo. Ravnatelj je ponovil, kar je staršem oddelkov 3. letnika povedal na 

skupnem roditeljskem sestanku. Šola bo organizirala maturantsko ekskurzijo, če bodo dijaki in 

njihovi starši to hoteli. Predstavniki staršev oddelkov 3. letnika so predstavili trenutno stanje glede 

tega. Pri pogovoru o ekskurziji je sodelovalo veliko staršev in profesorjev. Klavdija Erhartič, prof. 



matematike in razredničarka 3. e, je povedala, da so imeli v oddelku razredno uro na to temo, na 

kateri so se dijaki med seboj pogovorili. Sporočilo tega pogovora je, da bi dijaki na izlet odšli sami, 

ker bi radi več svobode. Alenka Dragoš, prof. geografije, je povedala, da agencije ekskurzijo v 

okviru šole pripravijo zelo kakovostno v primerjavi z ekskurzijo, ki jo obiščejo dijaki kot 

posamezniki. Večina staršev je menila, da bi morala biti maturantska ekskurzija del šole in del 

izobraževanja, da je potovanje oddelka kot celote skupaj s profesorji varnejše. Veliko pogovora je 

bilo o ceni, ki jo agencije sporočajo predstavnikom oddelkov, o agresivnosti agencij pri 

pridobivanju dijakov, o manipulaciji ipd.  

Sklep: Ravnatelj bo sklical sestanek predsednikov oddelkov in razrednikov 3. letnika, na katerem 

se bodo pogovorili o maturantskih ekskurzijah.  

 

K točki 6 
Ravnatelj je na kratko predstavil novo zakonodajo, in sicer zakone o uravnoteženju javnih financ. 

Sporočil je, da bodo v novembru izvedeli o mreži šol in vpisnih mestih za naslednje šolsko leto, in 

dodal, da za Gimnazijo Šentvid ni nobenih skrbi glede morebitnega združevanja šol ipd.  

Ravnatelj je Svetu staršev sporočil, da veljata dve spremembi Pravilnika o ocenjevanju: spraševanje 

je napovedano in dan po športnem dnevu ali šolski ekskurziji ni skupinskega ocenjevanja. 

Predstavnica staršev je vprašala, kaj pomeni napovedano spraševanje, koliko vnaprej je 

napovedano, ali je čas napovedanega spraševanja dogovorjen ali določen. Ravnatelj je odgovoril, da 

se bodo o tem pogovorili strokovni aktivi.  

Predstavnik staršev iz 3. d je predlagal, da bi starši, ki se odločijo za plačevanje v Sklad Sveta 

staršev, imeli možnost izbrati/predlagati, za kateri projekt naj gredo sredstva. V letošnjem letu je 13 

projektov, kar je zelo veliko. Ravnatelj bo predlog posredoval Upravnemu odboru Sklada Sveta 

staršev.  

Starši so spregovorili, kako vzpodbuditi dijake za višje ocene. Ravnatelj je povedal, da so možnosti 

za izboljševanje ocen, a jih dijaki premalo izkoristijo.  

Predstavnica staršev iz 1. letnika je pohvalila skupni roditeljski sestanek, namenjen staršem 1. 

letnika, in predavanje šolske psihologinje ge. Milene Vidmar. 

Predsednik Sveta staršev je vprašal, če ima Gimnazija Šentvid načrt B v času krize. Ravnatelj je 

odgovoril, da ne. Predsednik je predlagal, da bi sklicali izredno sejo, če bo treba.  

Predsednica Sklada Sveta staršev je ga. Ravnikar. 

Predstavnica staršev v Svetu šole je ga. Ravnikar. 

Član Sklada Sveta staršev je g. Šulc. 

Vsa imenovanja imajo dveletni mandat.  

 

 

Seja se je končala ob 19.40. 

 

        Zapisnik zapisala 

        Irena Doljak, prof. slo. 

        Gimnazija Šentvid 

 

 

 

 

Ljubljana, 15. 10. 2012  

 

 

Priloge 

– Priloga 1: Uspeh po vseh rokih 2011/12 

– Priloga 2: Statistika končnega uspeha po predmetih 

– Priloga 3: Analiza obiska pouka in uspeha 2011/12 


