Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Poljanska cesta 61

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV
21. 9. 2021 OB 17. URI V VELIKI PREDAVALNICI
Številka: 900-9/2021/2
Datum: 22. 9. 2021
Prisotni: predstavniki staršev (glej listo prisotnih – 24 predstavnikov od 33),
mag. Silva Kastelic – ravnateljica,
Aleksandra Soršak, pomočnica ravnateljice
Polona Bevec – pomočnica ravnateljice
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 2020/21
6. Predstavitev LDN za šolsko leto 2021/2022 in pridobitev mnenja o LDN in programu
šole
7. Pridobitev soglasja za nadstandardne dejavnosti šole
8. Izvolitev predstavnikov staršev v Svet šole
9. Izvolitev predstavnika staršev v komisije
10. Poročilo po 1. roditeljskih sestankih, pripombe, predlogi predstavnikov Sveta staršev
11. Razno
Po uvodnem pozdravu je ugotovljeno, da je Svet sklepčen. Ga. ravnateljica se zahvali staršem
za njihovo pripravljenost za sodelovanje s šolo.
Potrjen je predlagani Dnevni red.
K točki 1 in 2
Na roditeljskih sestankih je v 33 oddelkih izvoljenih 33 predstavnikov staršev v Svet staršev,
zato je sprejet naslednji:
SKLEP: Svet staršev SZŠ Lj. za šolsko leto 2021/22 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 so objavljeni tudi na spletni strani šole.
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K točki 4
Za predsednico Sveta staršev je predlagana ga. Irma Baloh, predstavnica 1. F, za njeno
namestnico pa ga. Silvija Krhač Džobmbić, predstavnica 2. E.
Z javnim glasovanjem Svet potrdi obe kandidatki in sprejet je
SKLEP: Predsednica Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 je ga. Irma Baloh, predstavnica 1.
F, namestnica pa ga. Silvija Krhač Džombić, predstavnica 2. E razreda.
K točki 5
Ravnateljica staršem predstavi Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2020/21. (Predstavnikom je dokument poslan 17. 9. po elektronski pošti.)
Sprejet je naslednji
SKLEP: Svet staršev daje pozitivno mnenje k Poročilu o realizaciji LDN-ja za šolsko leto
2020/21.
K točki 6
Ravnateljica staršem predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22. (Predstavnikom je
dokument poslan 17. 9. po elektronski pošti.)
Sprejet je naslednji
SKLEP: Svet staršev daje pozitivno mnenje k LDN-ju za šolsko leto 2021/22.
Starši dobijo na vpogled tudi Šolsko kroniko za leto 2020/21.
K točki 7
Predlagane nadstandardne dejavnosti za šolsko leto 2021/22:
• Strokovna ekskurzija v Rim
• Smučarsko-tekaški vikend
• Poletna šola v naravi
• Tečaj alpskega smučanja na Mariborskem Pohorju
• Angleški tabor na šoli
• Tabor za pripravo na poklicno maturo iz matematike v Kranjski Gori
• Vikend za zdravje – GREMO NA MORJE
Dejavnosti so prilagojene trenutni situaciji. Želja je dijake peljati tudi še kam drugam.
Sprejet je naslednji
SKLEP: Svet staršev daje soglasje k vsem predlaganim nadstandardnim storitvam šole.
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K točki 8
Dosedanjima predstavnikoma staršev - ge. Drevenšek in g. Žibertu - v Svetu staršev se s 30.
9. izteče mandat. Celotnemu Svetu zavoda poteče mandat 25. 1. 2022.
Svet staršev kot novi predstavnici predlaga go. Irmo Baloh in go. Silvijo Krhač Džombić.
Z javnim glasovanjem Svet staršev sprejme naslednji
SKLEP: Predstavnici v Svetu šole sta ga. Irma Baloh in ga. Silvija Krhač Džombić. Njun
mandat nastopi s 1. 10.
K točki 10 in 11
Večjih pripomb na roditeljskih sestankih ni bilo.
Predstavnico 4. d (vprašanje poslano po elektronski pošti) zanima, kaj bo z vračilom denarja
za strokovno ekskurzijo v Barcelono. Odgovor ge. ravnateljice: dijaki pri turistični agenciji
Palma dobijo dobropis, ki ga lahko koristijo pri strokovni ekskurziji v Rim oktobra letos, sicer
se jim denar vrne.
Predstavnici 3. a in 3. b zanima vzdrževanje uniform pri praktičnem pouku v zdravstvenosocialnih ustanovah, in sicer, zakaj jih je potrebno prati doma, zakaj jih ne perejo tam, kjer
dijaki opravljajo prakso.
Odgovor ge. Soršak: Dijaki imajo 3 uniforme, vsak dan oblečejo čisto. Na začetku leta dobijo
natančna navodila glede transporta čiste oz. umazane uniforme ter navodila za pranje.
V zdravstveno-socialnih ustanovah za nas ne perejo in likajo.
Vprašanje v zvezi z nagrado in malico za opravljeno delo na praktičnem usposabljanju.
Naši dijaki načeloma ne dobivajo nagrad in povračil stroškov iz naslova prevoz/malica.
Nekateri dobijo obrok pri delodajalcu. Vsekakor se njihovo delo opazi, saj delodajalci na šolo
dostikrat pošljejo možnosti štipendiranja, opravljanja pripravništva in zaposlitve.
Glavni namen praktičnega pouka v realnem okolju je pridobiti in utrditi znanje in veščine, ne
pa zaslužek. Sicer pa se že več let prizadevamo za ureditev te situacije in pristojne opozarjamo
na problematiko.
Predstavnica 4. g predlaga maturantski ples v obdobju med koncem poklicne mature in
razglasitvijo rezultatov.
Šola bremena organizacije maturantskega plesa ne more prevzeti, čakamo na ponudbe plesnih
šol. Ko dobimo potrebne informacije, se bomo skušali dogovoriti za ustrezen termin, če bo to
seveda mogoče.
Konec seje: ob 19.20.
Ljubljana, 23. 9. 2021
Zapisala:
Polona Bevec,
pomočnica ravnateljice

Vodji seje:
mag. Silva Kastelic
ravnateljica šole in
ga. Irma Baloh,
predsednica Sveta staršev

