ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV SZŠ Lj. V ŠOL. LETU 2019/20
2 .10. 2019

Številka: 013-9/2019/2
Datum: 3. 10. 2019

Prisotni: predstavniki staršev (glej listo prisotnih – 27 predstavnikov od 31), mag. Silva Kastelic
– ravnateljica, Polona Bevec – pomočnica ravnateljice, Aleksandra Soršak – pomočnica
ravnateljice, mag. Vesna Šušnica Ilc - profesorica angleškega jezika in predsednica Sveta šole

Dnevni red:
1. Obravnava poročila ravnateljice o volitvah predstavnikov staršev v Svet staršev po
posameznih oddelkih
2. Sprejem ugotovitve sklepa o konstituiranju Sveta staršev
3. Način komuniciranja s člani Sveta staršev
4. Izvolitev predsednika/-ice in namestnika/-ice
5. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta (LDN) in Samoevalvacijsko poročilo za
šolsko leto 2018/19
6. Predstavitev LDN za šolsko leto 2019/2020 in pridobitev mnenja o LDN in programu
šole
7. Novosti na področju šolske zakonodaje in pridobitev soglasja staršev k novim
pravilnikom
8. Pridobitev soglasja za nadstandardne dejavnosti šole
9. Izvolitev predstavnika staršev v komisije
10. Poročilo po 1. roditeljskih sestankih, pripombe, predlogi predstavnikov Sveta staršev
11. Razno

Ravnateljica po pozdravu ugotovi, da je Svet staršev sklepčen. Predstavnikom staršev v
kratkem nagovoru pove, da si šola z njimi želi odprt dialog, sodelovanje – vse v dobro in
korist našim dijakom – njihovim otrokom. Predstavi prisotni pomočnici in predsednico Sveta
šole mag. Vesno Šušnica Ilc.

K točki 1 in 2
Ravnateljica staršem pove, da so bili na roditeljskih sestankih izvoljeni predstavniki staršev
posameznih oddelkov v vseh 31 razredih, zato je bil sprejet naslednji:
SKLEP: Svet staršev SZŠ Lj. za šolsko leto 2019/20 je konstituiran.
K točki 3
Ravnateljica predlaga, da bi s starši tako kot doslej komunicirali po e-pošti (vabila na sestanke,
zapisniki sestankov ipd.). Vabila in zapisniki so objavljeni tudi na spletni strani šole. Po
glasovanju je sprejet naslednji
SKLEP: Komuniciranje med šolo in predstavniki staršev poteka preko e-pošte. Vabila in
zapisniki bodo objavljeni tudi na spletni strani šole.
K točki 4
Starši so se soglasno odločili za javno glasovanje o izvolitvi predsednika/-ice in namestnika/ice Sveta staršev za šolsko leto 2019/20. Za predsednico Sveta je bila predlagana ga. Brigita
Drevenšek, predstavnica 3. F, za namestnika Sveta staršev pa g. Damjan Žibert, predstavnik 3.
G razreda. Na javnem glasovanju je bil soglasno sprejet naslednji:
SKLEP: Predsednica Sveta staršev v šolskem letu 2019/20 je ga. Brigita Drevenšek,
predstavnica 3. F, za namestnika Sveta staršev pa g. Damjan Žibert, predstavnik 3. G razreda.
Ga. Drevenšek prosi starše za potrditev predlaganega Dnevnega reda. Po javnem glasovanju
Svet staršev sprejme naslednji sklep:
SKLEP: Predlagani dnevni red se potrdi.
K točki 5
Ravnateljica staršem predstavi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2018/19.
Predstavnica 1. a razreda ga. Mojca Erjavec predlaga, da bi predstavniki Sveta staršev pred
sejo dobili gradivo, da bi se lahko na sejo pripravili. Po njenem mnenju je pri tako obsežnih
dokumentih težko na licu mesta odločati o njihovih potrditvah.
Ga. ravnateljica odgovori, da do sedaj na šoli nismo imeli te prakse, da bi Poročilo in LDN
pošiljali v branje predstavnikom Sveta staršev, ampak v bodoče to lahko storimo.
Starši niso imeli dodatnih vprašanj in so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet staršev daje pozitivno mnenje k Poročilu o realizaciji LDN-ja za šolsko leto
2018/19.
K točki 6
Ravnateljica staršem predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20. LDN na seji starši
dobijo na vpogled. Starši so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP: Svet staršev daje pozitivno mnenje k LDN-ju za šolsko leto 2018/19.

K točki 7
Ravnateljica je na kratko predstavila spremembe na področju šolske zakonodaje. Šola je
dolžna spoštovati zakonodajo na ravni države. Na podlagi le-te pa smo dopolnili Šolske
pravilnike:
 1. sprememba: ni več razlikovanja mladoletni/polnoletni, kar pomeni, da so vsi enako
obravnavani in da ne glede na njihovo polnoletnost kontaktiramo z njihovim starši oz.
skrbniki
 2. sprememba je s področja izrekanja vzgojnih ukrepov: izrekajo se opomin razrednika,
ukor razrednika, pogojna izključitev in izključitev (slednja ukrepa izreka vodstvo šole).
 3. sprememba pa je s področja vzporednega izobraževanja in se naše šole ne dotika.
Vsi pravilniki so objavljeni v šolski brošuri in na spletni strani šole.
SKLEP: Svet staršev daje soglasje k spremembam in dopolnitvam pravilnikov.
K točki 8
Ravnateljica je starše prosila za soglasje za nadstandardne storitve šole, in sicer za: jezikovno
kulturni tabor v Veliki Britaniji - Wales, strokovno ekskurzijo Med Sočo in Verono v organizaciji
prof. Tarman Šmit (področje biologije), ekskurzija v Barcelono v organizaciji prof. Lavriča,
strokovno ekskurzijo v Italijo v organizaciji prof. Fink in Filipič (obisk bolnišnic in komune) – na
to ekskurzijo se dijaki odpravljajo že v petek, 4. 10. Letošnja novost je organizacija tabora
priprav na poklicno maturo iz matematike, zdravstvene nege in angleškega jezika v organizaciji
prof. Tekavec. Tabor bo v Kranjski Gori. Pripravlja se tudi ekskurzija v organizaciji prof. Grkman
v Monte Carlo in Nico. Jurij Šifrar organizira športni tabor (smučarski teki), Tamara Radošević
organizira tabor za nadarjene skupaj s Srednjo zdravstveno šolo Celje in Srednjo šolo za
zdravstvo in kozmetiko Maribor

Ga. ravnateljica je poudarila, da so to nadstandardne storitve šole, ki jih morajo starši posebej
plačati in da tu sofinanciranje iz Šolskega sklada ni mogoče.
Predstavnica 1. a ga. Erjavec je predlagala, da bi ponudbe dobili starši na vpogled, da bi bili
seznanjeni s programi in ceniki.
Ga. ravnateljica je odgovorila, da si vse ponudbe lahko ogledajo na licu mesta in vse ponudbe
so objavljene na spletni strani šole ter da po prijavah pripravimo organizirane sestanke s starši
in dijaki, kjer jih seznanimo z vsemi podrobnostmi. Poudarila je še, da te nadstandardne
dejavnosti podpiramo, ker jih v sodelovanju z agencijami pripravljajo naši učitelji.
Starši so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP: Svet staršev daje soglasje k vsem predlaganim nadstandardnim storitvam šole.
K točki 9
Ravnateljica prosi za izvolitev predstavnika staršev v Komisiji za kakovost. Najprej se predlaga
ga. Sonja Molek, predstavnica 1. F. Na predlog ge. Aldijane Beganović da bi bilo bolje, da je v
tej komisiji predstavnik oddelkov, ki že odhajajo na praktični pouk izven šole, se nato predlaga

ga. Ljubica Radić iz 2. K. Po javnem glasovanju je bil soglasno sprejet naslednji
SKLEP: Predstavnica staršev v Komisiji za kakovost je ga. Ljubica Radić, predstavnica 2. K.
Ravnateljica prosi za izvolitev predstavnika staršev v upravni odbor Šolskega sklada namesto
predstavnika staršev, ki mu je potekel mandat. Predlagana je bila ga. Mojca Erjavec iz 1. A.
Po javnem glasovanju je bil soglasno sprejet naslednji:
SKLEP: Predstavnica staršev v upravnem odboru Šolskega sklada je ga. Mojca Erjavec iz 1. A.
Ravnateljica pove imena staršev predstavnikov v Svet zavoda. To sta ga. Brigita Drevenšek,
predstavnica 3. F, g. Damjan Žibert, predstavnik 3. G razreda. Ker je predstavnici iz 4. letnika
potekel mandat, Svet šole potrebuje novega predstavnika. Predlog je, da se izvoli predstavnika
iz 1. letnika.
Ga. Šušnica Ilc na kratko predstavi delo Sveta zavoda.
Svet staršev za predstavnico v Svetu šole predlaga go. Sonjo Milek iz 1. F.
Po javnem glasovanju je bil soglasno sprejet naslednji:
SKLEP: Predstavnica staršev v Svetu šole je ga. Sonja Milek iz 1. F
K točki 10 in 11
Ga. ravnateljica pozove starše, da po 1. roditeljskih sestankih izpostavijo razredno
problematiko.
Ga. Mojca Erjavec iz 1. A izpostavi problem spletnega nasilja nad dijaki 1. letnikov.
Ravnateljica pojasni, da na šoli dijake ozaveščamo o varni rabi interneta z delavnicami, pri
pouku, preko pogovora in vedno ukrepamo in vzgojno delujemo ob prijavi nasilja. Šola pa
ne more imeti nadzora nad zasebnimi profili na socialnim omrežjih in nad zasebno
komunikacijo naših dijakov. Ne samo dijaki naše šole, ampak veliko mladih je pred izzivom
soočanja z virtualnim svetom in v tem kontekstu je potrebno procesno in odnosno
postopanje ter vzgojno delovanje. Na šoli bomo na to temo organizirali okroglo mizo z
vidnim strokovnjakom na tem področju s psihoterapevtom Mihom Kramlijem, in sicer 27.
11., na katero bomo povabili tudi starše.
Izpostavljena je bila tudi pobuda o vsebinskih srečanjih Sveta staršev, ki je bila pozitivno
sprejeta.

Sestanek se je končal ob 19.30. uri.
Ljubljana, 14. 10. 2019

Zapisala:
Polona Bevec,
pomočnica ravnateljice

Vodja seje:
mag. Silva Kastelic
ravnateljica šole

