
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK   

F r a n c a  M i k l o š i č a  2. sestanka Sveta staršev v š. l. 2009/10 

L j u t o m e r  v četrtek, 4. februarja 2010 ob 15.30 

Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 

Predlagane so bile naslednje točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010 
3. Obravnava polletne realizacije LDN 2009/2010 
4. Razno 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda  

Ravnatelj je pred pričetkom sestanka predal predstavnikom staršev seznam prisotnosti in ugotovil, 

da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih skupnosti. 

Nato je predstavil dnevni red. 

Sklep št. 1: Svet staršev je ugotovil, da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih 

skupnosti. Prisotnost je razvidna iz priložene podpisane liste prisotnosti. 

Sklep št. 2: Svet staršev sprejema dnevni red v predlagani obliki 

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010 

Ravnatelj je s prisotnimi pregledal zapisnik 1. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010  in 

ga dal v potrditev. Vsi prisotni so ga soglasno potrdili. 

Sklep št. 3: Svet staršev sprejema zapisnik 1. sestanka v zapisani obliki. 

3. Obravnava polletne realizacije LDN 2009/2010 

Ravnatelj je prisotnim predstavil realizacijo LDN ob koncu polletja, predvsem se je dotaknil 

opravičenih in neopravičenih ur dijakov v posameznih razrednih. Izpostavil je naslednje: 

 realizacija LDN teče po zastavljenem terminskem planu; 

 učni uspeh ob polletju je generalno na ravni prejšnjih let; 

 uspeh drugih letnikov je boljši, tretjih pa slabši glede na prejšnja leta. 

4. Razno 

V zadnji točki dnevnega reda so predstavniki staršev imeli možnost postaviti različna vprašanja.  

G. Lindič, predstavnik 1.d razreda je postavil vprašanje o tem, kakšen je prenos informacij od 

staršev in učencev do sveta staršev. Ravnatelj mu je pojasnil, da starši lahko dobijo informacije na 

govorilnih urah ter roditeljskih sestankih. Prisotni so izrazili željo oziroma predlagali, da bi si 

starši posameznega razreda lahko med seboj izmenjali elektronske naslove in si tako med seboj  

posredovali informacije. Ravnatelj je odgovoril, da to odločitev prepušča prisotnim. 

Naslednje vprašanje g. Lindiča je bilo ali lahko dijaki pri pouku uporabljajo svoj prenosni 

računalnik. Ravnatelj je odgovoril, da bi dijaki načeloma lahko uporabljali prenosnik pri pouku in 

da to odločitev prepušča profesorjem. Pri tem pa opozoril na posledice, ki jih uporaba prenosnika 

lahko prinese (socialne razlike med dijaki). 

G. Lindič je izpostavil še vprašanje o copatih, ki jih imajo dijaki v šoli in sicer ali je lahko podplat 

na copatih iz gume. Ravnatelj je odgovoril, da zaradi odtisov takih copatov iz načelnih razlogov 

šolski pravilnik tega ne dovoljuje. 

 

Ravnatelj je nato še izpostavil, da so predstavniki vseh razredov imeli sestanek s predstavnikom 

hotela glede malice v bodoče. Dogovorili so se, da jim bo predstavnik hotela vsak mesec poslal 

jedilnik. Starši so predlagali, da bi se ta jedilnik lahko objavil na spletni strani gimnazije, da bi ga 

lahko tudi sami videli. Ravnatelj predlaga, da naj predstavnik hotela ta jedilnik pošilja v 

elektronski obliki. 
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Ravnatelj je opozoril, da se naslednje leto pripravlja sprememba zakonodaje na področju prehrane 

ter te spremembe predstavil staršem. 

Starše je zanimalo ali bo dijak moral v primeru, da ne bo jedel malice v šoli, plačati malico. 

Ravnatelj je odgovoril, da se za tovrstne primere pripravlja program na šoli, v katerem bi dijaki z 

dijaško kartico lahko izbrali katero malico (mesno, brezmesno) bodo jedli naslednji dan. Ta 

program je še v pripravi. 

 

Predstavnike Sveta staršev četrtih letnikov je zanimalo, zakaj se je dvignila cena za maturantski 

ples, glede na to da je maturantski ples v dveh delih. Ravnatelj ter ostali predstavniki so 

odgovorili, da so vzrok temu dvojni stroški (najem dvorane, glasbena skupina, katering). 

 

G. Lindiča je zanimalo zakaj so v prvem letniku najbolj kritični predmeti matematika, kemija in 

fizika. Najprej so odgovorili prisotni, ki vidijo vzrok tega v slabi podlagi iz osnovne šole, ravnatelj 

pa je opozoril na problem logičnega razmišljanja pri naravoslovnih predmetih.       

Ravnatelj je ob tem še dodal, da bomo pričeli tudi z dopolnilnim poukom, ki bo namenjen 

dijakom, ki imajo težave pri določenih predmetih. 

 

G. Lindič je izpostavil tudi tečaje za bodoče dijake, ki so se izvajali na gimnaziji en teden pred 

pričetkom šolskega leta 2009/2010, saj je od dijakov prvih letnikov dobil informacijo, da ti tečaji v 

nasprotju s pričakovanji niso bili zelo poučni. 

 

G. Lindič je postavil tudi vprašanje možnosti drugačnega ocenjevanja znanja dijakov ter ob tem 

povedal primer iz tujine. Ravnatelj je povedal, da se dijaki lahko dogovorijo za drug termin 

preverjanja znanja, če menijo, da niso pripravljeni na preverjanje znanja. Vendar se na žalost 

dogaja, da nekateri dijaki to možnost znajo izkoristiti.  

 

Ravnatelj je v nadaljevanju opozoril še na to, da se pojavlja čedalje več vlog za odpis stroškov 

obveznih strokovnih ekskurzij in da bo zaradi tega šolski sklad v tej obliki kot je sedaj deloval 

letos zadnje leto. 

 

Med prisotnimi se je pojavilo tudi vprašanje, ali se delovni zvezki v šoli uporabljajo, saj ti 

predstavljajo nek strošek. Ravnatelj je pojasnil, da se delovni zvezki uporabljajo, predvsem pri 

naravoslovnih predmetih. 

Na koncu je ravnatelj še povedal, da bo na šoli potrebno izvesti še racionalizacijo učbenikov v 

učbeniškem skladu. 

Drugih vprašanj ni bilo, zato se je sestanek Sveta staršev ob 17.00 uri zaključil. 

 

   

Zapisničarka:  Ravnatelj:     Predsednik Sveta staršev: 

Nina Đekovski  Zvonko Kustec          Vladimir Škof 

 

 

 

Priloge zapisnika: 

- Lista prisotnosti  

- Potrditev prejema gradiva in vabila na Svet staršev 

- Gradivo in vabilo na 1. sestanek Sveta staršev v š. l. 2009/2010 

- Polletna realizacija LDN 2009/2010 


