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ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV GIMNAZIJE ŠENTVID 2017/2018 
 
 
Seja je bila v ponedeljek, 9. oktobra 2017, ob 17. uri v učilnici ZGO v 3. nadstropju. Sejo je v vodil 
predsednik Sveta staršev g. Aleš Gros. 
 
Na seji so bili prisotni predstavniki naslednjih oddelkov: 1. a, 1. b, 1. c, 1. e, 1. f, 2. a, 2. b, 2. c, 2. f, 3. a, 
3. c, 3. d, 3. e, 3. f, 4. b, 4. c, 4. d, 4. e, 4. f (opravičili sta se predstavnici staršev 1. d in 2. d) ter  
ravnatelj Jaka Erker. 
 
Dnevni red: 

1. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2016/17 
2. Letni delovni načrt za leto 2017/18 
3. Odmevi iz roditeljskih sestankov 
4. Razno  

 
 
K 1. točki 
Ravnatelj mag. Jaka Erker je poročal o realizaciji letnega delovnega načrta 2016/17. Poročilo je 
vsebovalo zlasti  

 prioritete iz lanskega šolskega leta: izboljšanje vpisa, bonton v šoli, podjetnost, inovativnost in 
kreativnost dijakov, obnova in sanacija stavbe ter prizidek  

 analizo učnega uspeha 

 analizo učnega uspeha v odvisnosti od obiska pouka. 
Predstavitev ravnatelja je priloga zapisnika. 
 
K 2. točki 
Ravnatelj mag. Jaka Erker je predstavil prioritete letnega delovnega načrta za šol. l. 2017/18:  

 izboljšanje vpisa,  

 delo v športnih oddelkih, 

 naravoslovno – matematična pismenost, 

 gradnja nove šolske stavbe.  
Nekatere 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. 
 
V sklopu predstavitve so bila postavljena naslednja vprašanja: 

- vprašanje o pomoči pri učenju. 
Ravnatelj je razložil, da je pomoč organizirana, da profesorji v dodatnih (individualnih) urah 
pomagajo dijakom ter da na šoli obstaja tudi tutorstvo, kjer starejši dijaki pomagajo ostalim. 
Opomba: promocija tutorstva in meddijaška pomoč je tudi ena izmed prioritet dijaške skupnosti 

- vprašanje o načinu dvigovanja vpisa: 
Ravnatelj je razložil postopek predstavitve gimnazije na bližnjih osnovnih šolah ter kreiranje 
programa na informativnem dnevu, ki temelji na pristnosti osebnega stika, ki ga na večjih šolah 
tudi zaradi množice ni mogoče graditi. Predstavniki staršev prvih letnikov so pohvalili 



organizacijo informativnega dneva, predvsem inovativnost pri fotografiranju obiskovalcev ter 
vključenost dijakov pri predstavitvi šoli. 
Omenjeno je bilo, da bi lahko šola dodatno organizirala dan odprtih vrat ali delavnice za 
osnovne šole. 

- vprašanje o krožkih 
Ravnatelj je pojasnil, da so informacije o krožkih vidne na plakatih (od začetka oktobra) in da se 
od dijakov že pričakuje samoiniciativnost, da se tudi znajo pri ustreznih profesorjih dodatno 
seznaniti o aktivnostih. Na vprašanje za gledališki krožek, je bilo razloženo, da so zaradi 
gostovanja gledališke skupine CV v Beogradu (konec oktobra) vpis v to dejavnost zamaknili v 
drugo polovico oktobra. 

 
K 3. in 4. točki 

- Starši so izrazili pohvale za Krst prvošolcev. Zanimalo jih je ali gre za »strogo vodeno« 
dejavnost s strani profesorjev, ali za »kreativno dijaško« dejavnost. 
Ravnatelj je razložil, da gre za prostovoljno dejavnost dijakov četrtega in tretjega letnikov, kjer 
dijaki sami kreativno dopolnjujejo svoje vloge. Na letošnjem krstu je sodelovalo približno 60 
dijakov, scenarij pa je napisala dijakinja Angelika Rudolf, 4. a. Tako kot že vrsto let pa je 
izredno pomembna vloga mentoric Zore Lovrenčič in Jane Ratkai, ki uspeta njihove različne 
ideje in zamisli uskladiti v odlično celoto. 

- Starši četrtih letnikov so pohvalili organizacijo maturantske ekskurzije in promptno obveščanje o 
dogodkih ter predlagali staršem tretjih letnikov, da nadaljujejo s prakso udeležbe na, s strani 
šole, organizirani maturantski ekskurziji. 

- Starši so izrazili negativno mnenje glede dostopa do šolskih informacij in delovanja e-
redovalnice; navajam omenjene primere: 

o Dostop do ocen 
o Vidnost nadomeščanj 

Ravnatelj je pojasnil, da se je v letošnjem letu izvedla nadgradnja obstoječe programske rešitve 
– Lopolis in da je odprava napak v izvedbi. Predvidoma bodo napake odpravljene do sredine 
oktobra. 

- Šola je poslala položnice z dnem 3.10. ki so bile datirane z dnem 29.9. 
Ravnatelj je pojasnil, da je prišlo do zamude zaradi programske opreme – Lopolis (prenos 
podatkov iz evidence dijakov v program za obračun položnic) in da so položnice sicer praviloma 
datirane med 10 in 15. v mesecu. 
Dodatno vprašanje je bila možnost uporabe elektronske oblike položnic (obveščanje preko e-
pošte in ne v papirni obliki preko dijakov). 
Ravnatelj bo posredoval vprašanje v računovodstvo. 

- Odločbe o statusu športnika so v delu in bodo predvidoma urejene do konca naslednjega tedna 
(20.10). 

- Na vprašanje o odjavi malice je bilo razloženo, da se malica zaradi naročila hrane in priprave v 
kuhinji (malice in kosila se pripravljajo v Osnovni šoli Šentvid) mora odjaviti en dan prej in ne kot 
nekateri želijo isti dan.  

- Na vprašanje o izbirnih vsebinah (90 ur v nižjih in 30 ur v 4. letniku) je ravnatelj opisal različne 
izbirne vsebine, kot so: krožki, športne dejavnosti, kulturna društva, tečaj CPP in prve pomoči, 
gasilstvo, verouk itd. ter, da morajo dijaki za dejavnosti izven šole prinesti potrdilo ob koncu 
šolskega leta. 

- Povabila za starševska predavanja so poslana na vse e-maile, ki so jih starši posredovali na 
roditeljskih sestankih, zato načeloma ni potrebe po dodatnem pošiljanju s strani razrednih 
predstavnikov v svetu staršev. 

 
Zapisnik zapisal: Aleš Gros 


