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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV GIMNAZIJE ŠENTVID 2015/16 

 

 

Seja je bila 2. 10. 2015 ob 17. uri v učilnici ZGO. Sejo je v začetku vodil ravnatelj, kasneje 

novoizvoljna predsednica Sveta staršev. 

 

Na seji so bili prisotni predstavniki naslednjih oddelkov: 1.a, 1. b, 1. c, 1. d, 1. e, 1. f, 2. a, 2. b, 2. c,  

2. d, 2. e, 2. f, 3. a, 3. c, 3. d, 3. f, 4. d, 4. e; opravičil se je predstavnik 4. f 

 

Dnevni red: 

1. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 

2. Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 

3. Volitve predsednika/predsednice Sveta staršev 

4. Volitve predstavnika staršev v Svet šole in Upravni odbor Sklada Sveta staršev 

5. Razno  

 

 

K 1. točki  

 

Ravnatelj mag. Jaka Erker je poročal o realizaciji letnega delovnega načrta 2014/14. Poročilo je 

vsebovalo naslednje teme: izboljšanje vpisa; samostojno delo in učenje dijakov: učenje učenja, obisk 

pouka, izboljšanje učnega uspeha; priprave na praznovanje 70-letnice šole; prizidek stavbe na 

Prušnikovi 98.  

 

Predstavitev ravnatelja je priloga zapisnika. 

 

K 2. točki  

 

Ravnatelj mag. Jaka Erker je predstavil prioritete letnega delovnega načrta za šol. l. 2015/16: 

izboljšanje vpisa; 70- letnica šole, obisk pouka, bonton v šoli, prizidek, učenje učenja. Naloge, 

zastavljene v letnem delovnem načrtu, so nadaljevanje nalog iz prejšnjega šolskega leta, saj je za 

njihovo kakovostno izpeljavo treba daljše časovno obdobje.  

 

Prioritete so bile predstavljene tudi na skupnih roditeljskih sestankih vsem staršem. 

 

K 3. točki  

 

Za predsednico Sveta staršev je bila soglasno izvoljena ga. Maja Đogić, sin obiskuje 4. d.  

 

Po izvolitvi je ga. Đogićeva prevzela vodenje seje. 

 

K 4. točki  

  

Za predstavnika staršev v Svetu šole sta bila soglasno izvoljena: ga. Šarka Jarc Rydziova (2. b) in g. 

Aleš Gros (2. e); mandat gospe Maje Đogić še traja 

 

Za predsednika Upravnega odbora šolskega sklada je bil izvoljen g. Marko Schulz (4. e), ki je že 

doslej sodeloval kot član upravnega odbora. Za člana sta bila izvoljena ga. Veronika Šetina (2. d) in g. 

Marjan Kodelja (1. a). 



 

K 5. točki  

 

Predstavnik staršev 2. f  je opozoril, da se v Šentvidu pojavlja skupina mladih ljudi, za katero se sumi, 

da se ukvarja s preprodajo droge. Ravnatelj je pojasnil, da ima šola ničelno toleranco do teh pojavov in 

je pozorna na taka dogajanja tudi v okolici šole. 

 

Predstavniki staršev 4. letnika so izrazili pozitivno mnenje o maturantskem izletu, ki so se ga udeležili 

nekateri dijaki v lastni organizaciji preko agencije Mondial. Še vedno pa starši bolj podpirajo šolsko 

organizacijo maturantske ekskurzije v sodelovanju z agencijami. Ravnatelj je povedal, da je bilo na 

roditeljskem sestanku staršev 3. letnikov staršem sporočeno, da bo šola ponudila dve možnosti: 

Celinska Grčija s Krfom (Mondial) in Potovanje po Balkanu – Črna gora (Kompas). 

 

 

 

 

 

 

          Zapisal: 

Jaka Erker 

 

V Ljubljani, 2. 10. 2015 

 


