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SVET STARŠEV 
 
 

ZAPISNIK 1. KONSTITUTIVNE SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v torek, 29. 9. 2015 ob 17. uri 

v učilnici A213 / 2. nadstropje, na Kardeljevi ploščadi 16 
 
Dnevni red: 
1. Konstituiranje Sveta staršev in izvolitev predsednika. 
2. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2014/15. 
3. Letni delovni načrt 2015/16. 
4. Izvolitev predstavnika v Svet šole. 
5. Razno. 
 
Prisotni:  
- predstavniki razredov (27) – priloga: lista prisotnih  
- ostali prisotni: Alojz Pluško (ravnatelj), Petra Vignjevič Kovjanić (pomočnica ravnatelja), Cvetka 
Novak (svetovalna delavka) in Nataša Zupančič (posl. sekretarka) 
 
Odsotni:  
- predstavniki 1A, 2A, 3H 
 
 
1. konstitutivno sejo Sveta staršev je sklical ravnatelj Alojz Pluško. 
 
 
K točki 1: Konstituiranje Sveta staršev in izvolitev predsednika. 
Ravnatelj je predstavil dnevni red sestanka in prešel na temo izvolitve predsednika. Predlagal je go.  
Andrejo Kunst, predstavnico 2H. Prisotni so se s predlogom strinjali. 
 
Ker je enemu članu potekel mandat tudi v Svetu šole, so prisotni izvolili predstavnika za Svet 
staršev. Ponudila se je ga. Jasna Dolinar, 1F. Z njeno odločitvijo so se vsi prisotni strinjali. 
 
 
Sklep: Svet staršev je izvolilo predsednico Sveta šole, Andrejo Kunst, 2H, in predstavnico 
članov Sveta staršev v Svetu šole Jasno Dolinar, 1F. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 2: Poročilo o delu šole v šolskem letu 2014/15. 
 
Ravnatelj je predstavil poročilo o delu šole v šolskem letu 2014/2015 s poudarki: 
 

- Struktura števila dijakov po programih. Število dijakov, 15. 9. 2015, je bilo 814. Število 
dijakov ob koncu šolskega leta, 31. 8. 2015, je 801. Skupaj je bilo 18 izpisanih dijakov in 5 
vpisanih dijakov.  

- Skupni pregled uspeha po programih. Najuspešnejši je bil poklicni tečaj (96,8%), nato 
predšolska vzgoja (95,6). Najmanj uspešen je bil program umetniške gimnazije, smer 
sodobni ples (92,8%). 

- Uspešnost ob koncu šolskega leta. V vseh treh programih je bila uspešnost ob koncu 
šolskega leta 95,3%.  
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- Izpiti. Število dijakov s popravnimi, dopolnilnimi in diferencialnimi izpiti v spomladanskem in 
jesenskem izpitnem roku: 

 
Spomladanski izpitni rok : 30. junija, 1. in 2. julija 2015. 
82 dijakov je pristopilo k 115 izpitom iz 23 predmetov. 45 dijakov je uspešno opravilo izpite. 
Uspešnost dijakov: 54,8 %. 
  
Jesenski izpitni rok:  od 18. avgusta do 25. avgusta 2015 
49 dijakov je pristopilo k 91 izpitom iz 26 predmetov. 29 dijakov je uspešno opravilo izpite. 
Uspešnost dijakov: 59%. 
  
Izboljševanje ocene 4. letnik in PT (27. 5. 2015):  
6 dijakov je pristopilo k 6 izpitom iz matematike (2), angleščine (4). 
2 dijakinji sta izboljšali: 4. a (mat) in 4. b (ang).  
Uspešnost dijakov 33,3%. 
 

Pregled realizacije programa po oddelkih in programih. Realizacija ur programa in  pedagoških 
obveznosti po učiteljih je v obeh primerih 99,1%. 
 
Pregled pohval, priznanj in nagrad.  Ob koncu pouka je ravnatelj podelil priznanja s knjižnimi 
nagradami oz. zgoščenkami, pohvale pa so podelili razredniki oz. mentorji. Skupaj pohval: 239; 
Skupaj priznanj z nagradami: 34 
 
Preglednico tekmovanj v znanju. 703 dijakov je tekmovalo na šolski ravni, 45 dijakov na regijski 
ravni in 23 dijakov na državni ravni. Skupaj 188 bronastih, 33 srebrnih in 9 zlatih priznanj. 
 
Pregled uspeha na splošni maturi 2015. 89 dijakov je zaključilo 4. letnik, 78 dijakov je opravilo 
maturo. Skupaj je uspešnost 87,6%. 
 
Pregled uspeha na poklicni maturi 2015. 118 dijakov je zaključilo 4. letnik, 117 dijakov je opravilo 
poklicno maturo. Skupaj je uspešnost 99,2%. 
 
Izobraževanje odraslih. 71 udeležencev se je v šolskem letu 2014/2015 prvič redno vpisalo v 
izobraževanje odraslih.  Še 45 udeležencev se je vpisalo v evidenco izobraževalcev, ki nadaljujejo 
oz. dokončujejo izobraževanje in tako je bilo v šolskem letu 2014/2015  vseh udeležencev v sklopu 
izobraževanja odraslih 122. Celotno izobraževanje je v letošnjem šolskem letu (zimski rok 2014, 
spomladanski rok 2015, jesenski rok 2015) uspešno zaključilo 29 udeležencev izobraževanja 
odraslih (k poklicni maturi je sicer pristopilo 31 udeležencev izobraževanja odraslih) s povprečnim 
uspehom na poklicni maturi:15 točk. 
 
Materialni pogoji. Šola ima skupaj v lastni uporabi 34 učilnic, 6 kabinetov za individualni pouk 
klavirja in kitare, telovadnico, zbornici, upravne prostore (tajništvo, računovodstvo), knjižnico s 
čitalnico, prostor za šolsko svetovalno delavko, prostor za ravnatelja in pomočnico ravnatelja, 
kabinete za vse učitelje. Prostori so pretežno v 2. nadstropju (12 učilnic in uprava), delno pa v 1. in 
3. nadstropju Kardeljeve ploščadi 16 in cela stavba na Kardeljevi ploščadi 28 a. Vsem dijakom so 
zagotovljene garderobne omarice. Del pouka izvajamo tudi v GPD – gledališko plesni dvorani. Še 
vedno pa „najemamo“ prostore plesne dvorane in en dan telovadnice na SGGOŠ. V šolskem letu 
2014/15 smo na novo opremili mobilno računalniško učilnico, ki olajša izvedbo pouka s sočasno 
izvedbo vaj istega razreda pri pouku INF in IKT ter uspešno pridobili opremo (računalniki, prenosni 
računalniki) preko razpisa MIZŠ. 

 
Ravnatelj je povedal: 
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- da je uspešnost na šoli primerljiva s prejšnjimi šolskimi leti,  

- kljub izvajanju pouka na več lokacijah, je izboljšanje materialnih pogojev dela, 

- je stabilna kadrovska zasedba, 

- realizacija pouka in ostalih delov pouka je bila optimalna, 

- poudarjali smo pestrost sodelovanja z okoljem. 
 
Starše je zanimalo, pri katerih predmetih je bilo največ padca na splošni maturi. Pomočnica 
ravnatelja in tajnica splošne mature je odgovorila, da je bilo največ težav/popravnih izpitov pri 
predmetu matematika. Predstavnico je tudi zanimalo, kje so težave, da je uspeh na maturi tak kot je 
(povprečna ocena 3, število točk cca 17). 
 
Predstavnico je zanimalo kako je z dodatnimi (sobotnimi) urami maturitetnih predmetov. Ravnatelj je 
povedal, da učitelji organizirajo tabore, katere se dijaki udeležujejo. Pri pouku tujih jezikov so 
prisotni tudi tuji lektorji. 
 
Ravnatelj je povedal tudi da je izostanek dijakov v gimnazijskih programov v povprečju dvakrat večji, 
kot v programu predšolske vzgoje. 
 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s Poročilom o delu šole v šolskem letu 2014/15. 
 
 
K točki 3: Letni delovni načrt 2015/16. 
 
Ravnatelj je predstavil temeljne cilje delovnega načrta, ki so: 
- Kvalitetno izvajanje pouka v programu predšolska vzgoja, v splošni in umetniški gimnaziji,  

kvalitetno ter učinkovito učenje in poučevanje.  
- Temeljita priprava dijakov na maturo in poklicno maturo ter doseganje dobrih učnih rezultatov. 
- Zasledovanje visokih standardov znanja in kakovosti. 
- Posodobitev materialnih in drugih učnih pogojev.  
- Zagotovitev ustreznih strokovnih kadrov. 
- Informatizacija učilnic in knjižnice. Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri 

poučevanju. 
 
Število dijakov na dan 15. 9. 2015 je 804. Največ v programu PV (413), v programu gimnazija so 
203 dijaki, v programu umetniška gimnazija pa 188 dijakov (skupaj dramska in plesna smer). 
 
Junija 2016 bodo dijaki opravljali splošno in poklicno maturo. 
 
Predlog obsega vpisa za šolsko leto 2016/17 je enak letošnjemu: 
- predšolska vzgoja: 4 oddelki 
- poklicni tečaj: 1 oddelek 
- gimnazija: 2 oddelka  
- umetniška gimnazija: 2 oddelka (1 oddelek  smer sodobni  ples in 1 oddelek  dramsko-

gledališka smer) 
 
Starše je zanimalo, kako to, da smo na šoli odprli še en oddelek v programu predšolska vzgoja. 
Ravnatelj je povedal, da je to predvsem zaradi našega interesa. Vpisani dijaki prihajajo iz 68 
slovenskih občin.  
 
Ravnatelj je staršem predstavil pomembnejše datume na šoli, kot so zaključek ocenjevalnega 
obdobja, roditeljski sestanki in skupne govorilne ure. 
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Na šoli potekaj različne dejavnosti kot: 
- glasbena dejavnost (Orffova skupina,  vokalno-inštrumentalni sestav, kitarska skupina, dekliški 

zbor SVŠG Ljubljana,  razredni pevski zbori). 
- umetnost (umetnostnozgodovinske ekskurzije, dan v galeriji ali muzeju, organizirani obiski 

razstav, glasbenih dogodkov…). 
- dramska dejavnost: projektno delo dijakov za otroke, Šila – šolska impro liga.    
- plesna in gledališka produkcija umetniške gimnazije, solo nastopi maturantk plesne gimnazije. 
- natečaji: literarni, likovni, fotografski,  natečaj za digitalno fotografijo. 
- športne dejavnosti izvajamo v okviru šolskega športnega društva UP. 
- prireditve za otroke: Jesensko in Pomladno rajanje za otroke, dejavnosti za otroke v okviru ZPM 

Ljubljana,  dejavnosti  za otroke v sodelovanju z RK Ljubljana. 
 
Dijakom nudimo tudi dejavnosti in projekte na šoli in izven nje: 
- tečaji tujih jezikov glede na interes dijakov (španščine, italijanščine, francoščine, japonščine, 

kitajščine), cestnoprometnih predpisov, prometne vzgoje mladostnikov in prve pomoči. 
- šolsko e-glasilo v slovenskem in angleškem jeziku.   
- izvedba različnih taborov v CŠOD (uvodni tabori, tabori za maturante …) 
- strokovne ekskurzije po Sloveniji in v tujino predstavljajo obliko šolskega dela, ki dijakom 

omogoča aktivno učenje in povezovanje znanj. So sestavni del programov in so obvezne za vse 
dijake.  

- druge ekskurzije (prosta izbira): v bližnjo in širšo okolico – po Sloveniji (Prekmurje, Hrastovlje, 
Koper, Piran, Štajerska …), v tujino (Amsterdam, Berlin, Benetke, Barcelona, Dunaj, Genova, 
München, Pariz, Praga, Rim, Padova, Gradec). Vse razpisane ekskurzije so interdisciplinarne, 
saj dijaki spoznajo geografske, zgodovinske, kulturno-umetnostne in jezikovne znamenitosti. 

 
Starši 2H in 3G so prosili za prilagoditev urnika (trikrat predura). Zanimala jih je tudi možnost tečaja 
(hip hop) za dijake, ki niso iz plesnih oddelkov. Predstavnica 3B je želela prilagoditev urnika ob 
četrtkih (dijaki imajo trikrat menjavo lokacije). 
 
Dijaki skupaj z učitelji organizirajo kulturne in družabne prireditve: 
- Vzgojiteljada (srečanje slovenskih vzgojiteljskih šol), 
- UNESCO projekti – prireditve, 
- dobrodelni sejem v decembru, 
- ekološki projekti in prireditve (ekodan), 
- proslava ob slovenskem kulturnem prazniku, 
- letna produkcija umetniške gimnazije,  
- literarna srečanja,  
- likovne razstave, 
- predstavitev glasbenih in plesnih skupin, 
- maturantski ples, 
- proslave ob vseh državnih praznikih. 
 
Ravnatelj je povedal, da smo v letošnjem šolskem letu spremenili tudi lokacijo za dijaško malico. 
Ponudnik je Dijaški dom Bežigrad, ki izpolnjuje vse pogoje. Večji del dijakov je z malico zadovoljnih. 
 
Predlog članice Sveta staršev je, da se v Letni delovni načrt dopiše ime in priimek predsednika 
Dijaške skupnosti in Predsednico Sveta staršev. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letni delovni načrt 2015/16. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
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K točki 4: Izvolitev predstavnika v Svet šole. 
 
Točka je bila obravnavana skupaj pod (1.) točko dnevnega reda. 
 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so izvolili predstavnika v Svetu šole in sicer Jasno Dolinar, 1F.        
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 4: Razno 
 
Predstavnica (4F) je povedala, da je bila prisotna na sestanku glede maturantskega plesa. 
Povedala je, da so starši predlagali drugega organizatorja maturantskega plesa, saj so mnenja, da 
je g. Prokofjev (PŠ Urška) zelo manipulativen, predvsem pa ima visoke cene. 
Pomočnica ravnatelja je povedala, da so bili starši s sestankom seznanjeni, vendar so se dijaki na 
koncu odločili za PŠ Urška. 
 
Predstavnica je povedala, da imajo dijaki težave pri predmetu matematika in kemija. Skrbi jih tudi 
učni uspeh pri teh predmetih. 
 
Seja je bila zaključena ob 18.30. 
 
 
Priloge v arhivu SVŠGL: 
- lista prisotnosti 
- Letno poročilo za šolsko leto 2014/15 
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 
 
 
Zapisala: 
Nataša Zupančič,  
poslovna sekretarka 
 
 

Predsednica Sveta staršev: 
Andreja Kunst 

 
 


