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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 A229 / 2. nadstropje, na Kardeljevi ploščadi 16 
 
Dnevni red: 
1. Konstituiranje Sveta staršev in izvolitev predsednika. 
2. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2015/16. 
3. Letni delovni načrt 2016/17. 
4. Izvolitev predstavnika v Svet šole. 
5. Razno. 
 
Prisotni:  
- predstavniki razredov (23) – 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, 2C, 2G, 3F, 3G, 4B, 4H 
 
 
1. konstitutivno sejo Sveta staršev je sklicala predsednica Sveta staršev, ga. Andreja Kunst. 
 
 
K točki 1: Konstituiranje Sveta staršev. 
Predsednica Sveta staršev je predstavila dnevni red sestanka. Ravnatelj je povedal, da so nekateri 
predstavniki v Svetu staršev na novo. Povedal je, da je bila predsednica Sveta staršev izvoljena v 
preteklem šolskem letu in predlagal, da ostane predsednica še naprej. Prisotni so se s predlogom 
strinjali. 
 
Sklep: Svet staršev je potrdilo predsednico Sveta šole, Andrejo Kunst, 3H. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 2: Poročilo o delu šole v šolskem letu 2015/16. 
 
Ravnatelj je predstavil poročilo o delu šole v šolskem letu 2015/2016 s poudarki: 

- Struktura števila dijakov po programih. Število dijakov, 15. 9. 2015, je bilo 804 (lani 814). 
Število dijakov ob koncu šolskega leta, 31. 8. 2016, je 798. Skupaj je bilo 15 izpisanih 
dijakov in 9 vpisanih dijakov.  

- Skupni pregled uspeha po programih. Najuspešnejši je bil program umetniške gimnazije 
(dramsko – gledališka smer) - 98,3%, nato predšolska vzgoja (96,8). Najmanj uspešen je bil 
program predšolske vzgoje – poklicni tečaj (88,5%). 

- Uspešnost ob koncu šolskega leta. V vseh treh programih je bila uspešnost ob koncu 
šolskega leta 95,75 (lani 95,3%).  

- Izpiti:  
Spomladanski izpitni rok : 30. junija, 1. in 4. julija 2016. 

85 dijakov se je prijavilo k popravnim, dopolnilnim in predmetnim izpitom v spomladanskem roku 
2016. Skupaj je bilo 125 izpitov iz 27 predmetov. 30 dijakov je imelo dva ali več izpitov. 
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44 dijakov je uspešno opravilo izpite – 51, 7 % uspešnost. 8 dijakov ni pristopilo k posameznim 
izpitom. 

Jesenski izpitni rok:  od 16. avgusta do 26. avgusta 2016 
47 dijakov je pristopilo, 6 dijakov ni pristopilo v celoti, 28 dijakov je bilo neuspešnih – uspešnost 
je bila 53%.  

Izboljševanje ocene 4. letnik in PT (25. 5. 2016):  
7 prijavljenih dijakov, 6 predmetov 
3 dijakinje so izboljšale (4c – mot, 4e – bio, 4h – mat) 
Uspešnost  42,8%. 
 

- 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: 
340; Skupaj priznanj z nagradami: 26 

- Preglednico tekmovanj v znanju. 832 dijakov je tekmovalo na šolski ravni, 19 dijakov na 
regijski ravni in 32 dijakov na državni ravni. Skupaj 193 bronastih, 16 srebrnih in 7 zlatih 
priznanj. Predstavil je tudi preglednico zlatih priznanj. 

- Pregled uspeha na splošni maturi 2016. 89 dijakov je zaključilo 4. letnik, 79 dijakov je 
opravilo maturo. Skupaj je uspešnost 89 %. 

- Pregled uspeha na poklicni maturi 2016. 112 dijakov je zaključilo 4. letnik, 111 dijakov je 
opravilo poklicno maturo. Skupaj je uspešnost 99 %. 

- PUD: V šolskem letu 2015/2016 je 321 dijakov in dijakinj 1., 2. in 3. letnika opravljalo 
praktično usposabljanje v 87 različnih vrtcih. Dijaki 4. letnikov PV in poklicnega tečaja za 
mladino opravljali praktično usposabljanje pri delodajalcu in izpitne nastope za 4. predmet 
poklicne mature v 58 vrtcih, od tega dijaki 4. letnikov v 45 vrtcih, dijaki poklicnega tečaja pa v 
23 vrtcih.  

- Povzel je tudi dejavnosti in projekte na šoli. 
 

 
Ravnatelj je povedal: 

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

- da na šoli ni bilo zaznati vzgojnih in disciplinskih težav, 

- da je še vedno težava v izostajanju dijakov pri splošnih predmetih, v programih splošne in 
umetniške gimnazije; razlika pa je v času produkcij - takrat izostajanja ni. Izostajanja v 
programu predšolske vzgoje ni. 

- realizacija pouka in ostalih delov pouka je bila optimalna. 
 
Starše je zanimalo, kateri predmet v programu umetniške gimnazije, povzroča dijakom največ težav. 
Ravnatelj je povedal, da je to predmet matematika, kljub temu, da smo jim omogočili dodatno uro 
matematike. Letos pa je dijakom poleg matematike največ težav povzročal predmet zgodovina in 
teorija dramske umetnosti, ker dijaki niso oddali seminarske naloge, kar je predstavljalo 10 % 
naloge. Ravnatelj razmišlja, da bi letošnje leto omogočili dijakom intenzivni teden priprav na maturo 
iz obveznih predmetov. 
 
Ravnatelj je povedal tudi, da se dijaki odjavljajo od višje ravni predmeta, ker so ugotovili, da bo 
potrebno malo več učenja oz. so ugotovili, da imajo zadostno število točk za vpis naprej. Dejstvo je, 
da lahko vsak dijak opravi maturo z rednim sprotnim delom. 
 
Starše je zanimalo, če razpolagamo s podatkom, na katere fakultete se dijaki vpišejo. Žal teh 
podatkov nimamo.  
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Sklep: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s Poročilom o delu šole v šolskem letu 2015/16. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 3: Letni delovni načrt 2016/17. 
 
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2016/2017 in poudaril: 

- temeljne cilje načrta, 

- število dijakov, 15. 9. 2016, po programih in letnikih. Skupaj je 812 dijakov. 171 dijakov v 
gimnaziji (upad vpisa), 428 dijakov v predšolski vzgoji (vpis narašča), 137 dijakov v 
umetniški gimnaziji (dramsko-gledališka smer) in 76 dijakov v umetniški gimnaziji /sodobni 
ples) (vpis je stabilen). Na šoli bo, 1. 10. 2016, 846 dijakov (34 vpisanih dijakov v poklicni 
tečaj). Na šoli prevladuje ženska populacija dijakinj. 

- število dijakov v izbirnem delu splošne mature: 
 
 

 
 
 
 

- število dijakov, ki se pripravlja na splošno (80 dijakov) in poklicno maturo (90 dijakov + 34 
poklicni tečaj), ravnatelj si želi večjega obiska predavanj na predmetih na višjih ravneh, 

- predlog obsega vpisa v programe za šolsko leto 2017/2018: 4 oddelki predšolska vzgoja, 1 
oddelek poklicni tečaj, 2 oddelka gimnazija, 1 oddelek smer sodobni ples, 2 oddelka 
dramsko – gledališka smer, 

- pomembnejše datume na SVŠGL (datumi zaključkov ocenjevalnih obdobij, datumi 
roditeljskih sestankov in datuma skupnih govorilnih ur), 

- načrt praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, 

- dejavnosti in projekte za dijake na šoli in izven šole, 

- kulturne in družbene prireditve, 

- organizacija ekskurzij (osnovnih in nadstandardnih). 
 
Letos smo uredili organizacijo pouka tako, da poteka pouk umetniške gimnazije in splošne 
gimnazije na Kardeljevi 28a, pouk predšolske vzgoje pa na Kardeljevi 16. Tudi malica je 
organizirana na dveh lokacijah. V načrtu imamo izvedbo ankete. Kadrovska zasedba je stabilna. 
 
Želja učiteljev, dijakov in vseh ostalih je, da čim bolj kakovostno vodimo šolo. 
 
Starši umetniške gimnazije so imeli prošnjo, da se organizacija ekskurzije v Zagreb izvede malo 
drugače. Do sedaj je bila namreč ekskurzija izvedena ob četrtkih (dopoldan pouk, popoldan 
predstava), naslednji dan pa so dijaki imeli normalno pouk. Predlagali so tudi, da se obiski plesnih 
akademij ne bi izvajali samo za en dan (kot lani v Linzu), saj je bilo vse preveč strnjeno in 
posledično prenaporno. Letos naj bi dijakinje 3. in 4. letnikov odšle v Budimpešto.  
 
Starše je zanimalo: 
- kako kaže z angleščino v 4. letniku (prof. je bolniško odsotna). Ravnatelj je povedal, da je njene 
ure prevzela lektorica, se pa profesorica v naslednjih tednih vrača na delo. 



 

4 
 

- kako je s prometno ureditvijo na delu ceste, kjer je v lanskem letu ena dijakinja imela prometno 
nesrečo. Ravnatelj je povedal, da smo Mestni občini Ljubljana predlagali na tem delu umiritev 
prometa (ležeči policaji), 
 
Starši so povedali, da je malica na Kardeljevi ploščadi 16 (Slorest) bistveno slabše kakovosti, kot so 
jo imeli preteklo leto v Dijaškem domu Bežigrad. Ravnatelj je povedal, da bomo med dijaki izvedli na 
temo malice spletno anketo. Prosili so tudi, da je malica za dijake umetniške gimnazije malo 
kasneje. 
 
Starši so spraševali tudi: 
- o možnosti parkirišč za dijake. Ravnatelj je povedal, da so vsa parkirišča last Mestne občine 
Ljubljana, cena parkiranja je 0,60 EUR/uro. Tudi zaposleni plačujejo parkirišča. 
- o možnosti odpiranja šole pred 7. uro (Kardeljeva ploščad 28a). Ravnatelj je povedal, da je z 
Dijaškim domom dogovorjeno, da lahko dijaki, ki pridejo pred 7. uro, počakajo v Dijaškem domu. 
 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Letni delovni načrt 2016/17. 
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 4: Izvolitev predstavnika v Svet šole. 
 
Ravnatelj je povedal, da dvema članoma s strani staršev, poteče mandat v Svetu šole (mandat 
bosta imela do aprila 2017). 
 
Predstavnika staršev v Svetu šole sta: 
Andreja Kunst, 3.h 
Bojan Zupančič, 1.c 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so izvolili predstavnika v Svetu šole in sicer Andrejo Kunst, 3.h in 
Bojana Zupančiča, 1.c.        
Vsi člani so glasovali za sklep. 
 
 
K točki 4: Razno 
 
Starše je zanimalo ali bo šola organizirala maturantske izlete.  
 
Starše je zanimala tudi organizacija maturantskega plesa. Pomočnica ravnatelja je povedala, da so 
imeli dijaki predstavitev več ponudnikov. Soglasno so se odločili za plesno šolo Bolero. Način 
pristopa in vsiljevanja storitev Urške-Pro, jim ni bil všeč. 
 
Starši so predlagali, da program za maturantski ples naredijo dijaki sami. Opozorili so tudi, naj bodo 
pri podpisu dogovora o izvedbi maturantskega plesa pozorni na razne ugodnosti v smislu cenejših 
kart za mlajše udeležence … 
 
Starši so bili pozitivno presenečeni nad organizacijo agencije Mondial (organizacija maturantskih 
izletov). 
 
Seja je bila zaključena ob 18.40. 
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Priloge (se hranijo na šoli): 
- lista prisotnosti 
- Letno poročilo za šolsko leto 2015/16 
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 
 
 
Zapisala: 
Nataša Zupančič,  
poslovna sekretarka 
 
 

Predsednica Sveta staršev: 
Andreja Kunst 

 
 


