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SVET STARŠEV 
 

ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v sredo, 26. 9. 2018 ob 17. uri 

v učilnici A229 / 2. nadstropje, na Kardeljevi ploščadi 16 
 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje. 
2. Poročilo o delu šole v šolskem letu 2017/18. 
3. Letni delovni načrt 2018/19. 
4. Razno. 
 
 
Prisotni:  
- predstavniki razredov (25) – priloga: lista prisotnih  
- ostali prisotni: Alojz Pluško (ravnatelj), Petra Vignjevič Kovjanić (pomočnica ravnatelja), Cvetka 
Novak (svetovalna delavka), Jana Hafner (svetovalna delavk) in Nataša Zupančič (tajnica VIZ) 
 
Odsotni:  
- predstavniki 2B, 3C, 3F 
 
1. redno sejo Sveta staršev je sklicala in vodila  predsednica Sveta staršev, Andreja Novak. 
 
 
K točki 1: Potrditev dnevnega reda 1. redne seje. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev na dnevni red niso imeli pripomb. 
Vsi člani so soglasno podprli sklep. 
 
 
K točki 2: Poročilo o delu šole v šolskem letu 2017/18. 
 
Ravnatelj je predstavil poročilo o delu šole v šolskem letu 2017/18, ki ga je pripravila pomočnica 
ravnatelja, Petra Vignjevič, s poudarki: 
 
V šolskem letu (stanje 30. 9. 2017) je bilo 122 dijakov in 767 dijakinj v  33 oddelkih. Skupaj je bilo 
889 dijakinj in  dijakov. Pouk je potekal v eni izmeni na dveh lokacijah (Kardeljeva ploščad 16 in 28 
a). Pouk je potekal praviloma od 8.00 do 15.55. Izjemoma so bile organizirane tudi predure od 7.10 
do 7.55. 
 
V programu poklicnega tečaja je bilo 33 dijakov (stanje 2. 10. 2017).  
Skupaj je bilo 33 oddelkov in 889  dijakov – oktober 2017.  
Ob koncu šolskega leta (31. 8. 2018) je bilo 869 dijakov in dijakinj – 748 dijakinj in 121 dijakov. 
Uspešnih je bilo 827 dijakov (uspešnost je  95 %). 
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Skupni pregled po programih: 

 
 
Ravnatelj je z grafom prikazal število vpisanih po programih od leta 2003 dalje. 
 
Število dijakov s popravnimi, dopolnilnimi in diferencialnimi izpiti v spomladanskem in jesenskem 
izpitnem roku: 
 
Spomladanski izpitni rok: 29. junija, 2. in 3. julija 2018: 
111 dijakov se je prijavilo k popravnim, dopolnilnim in predmetnim izpitom v spomladanskem roku 
2018. Skupaj je bilo 148 izpitov iz 25 predmetov. 35 dijakov je imelo dva ali 3 izpite (dopolnilni). 
67 dijakov je uspešno opravilo izpite – 60 % uspešnost (lani 55%). 9 dijakov ni pristopilo k 
posameznim izpitom. 
Skupaj je bilo 44 negativnih ocen, 9 ni pristopil 2 ni opravil, 62 zadostnih, 22 dobrih, 5 prav dobrih 
ocen in 1 odlična ocena. 
 
Jesenski izpitni rok: od 17. do 28. avgusta 2018  
55 dijakov se je prijavilo, 54 dijakov je pristopilo, 40 dijakov je bilo uspešnih (vsi izpiti) – uspešnost 
je bila 74% (vsi izpiti). Število dijakov, ki je pristopilo (brez prepisa v drug program) je bilo 49, 35 
dijakov je bilo uspešnih (brez prepisa v drug program) – uspešnost je bila 71%. 5 dijakov je 
opravljalo predmetni izpit (prepis v drug program) in so bili vsi uspešni. 17 negativnih ocen, 38 
zadostnih, 15 dobrih, 6 prav dobrih, 2 odlični oceni; 2x ni opravil,  1x ni pristopil, 4x opravil – skupaj 
84 opravljenih izpitov oz. ocen. 
 
Izboljševanje ocene v 4. letniku in PT (28. 5. 2018)  
9 dijakov, 5 predmetov (3x mat, 3x slo, 1x ang, 1x RUP, 1x KOV) 
6 dijakov je izboljšalo (3x mat, 1x slo, 1x ang, 1x RUP) 
Uspešnost  66,7% (lani 75%). 
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Pogojni vpis in s tem dodaten rok za popravne izpite je bil na podlagi utemeljenih vlog odobren 3 
dijakinjam in je potekal 5. 9. 2018. 
Ob koncu pouka je ravnatelj podelil priznanja s knjižnimi nagradami oz. zgoščenkami, pohvale pa 
so podelili razredniki oz. mentorji.  
Skupaj pohval: 322 – 105 v 4. letniku in 217 v 1., 2. in 3. Letniku. 
Skupaj priznanj z nagradami: 35 –  16  v 4. letniku in 19  v 1., 2. in 3. letniku. 
Dodeljene 3 nagradne ekskurzije za 3h, 3d in 2g (100% uspeh ob koncu pouka) 
 
Splošno maturo 2018 je opravilo 84 dijakov 4. letnika gimnazije in umetniške gimnazije od  97 
vpisanih dijakov.  
Skupaj uspešnost dijakov na splošni maturi 2018, ki so zaključili 4. letnik (na dan 17. 9. 2018) je  
90,3 % (84 uspešnih od 93). 
 
V šolskem letu 2017/2018 so dijaki programa predšolska vzgoja (od 1. do 4. letnika in poklicnega 
tečaja za mladino) opravljali praktično usposabljanje pri delodajalcu v 108 vrtcih. 
 V šolskem letu 2017/2018 je 340 dijakov in dijakinj 1., 2. in 3. letnika opravljalo praktično 
usposabljanje v 89 različnih vrtcih. 32 dijakinj in dijakov je praktično usposabljanje opravljalo v tujini, 
v Leedsu in Plymouthu (Erasmus+). Ob koncu pouka je usposabljanje uspešno opravilo 335 dijakinj 
in dijakov. PUD je koordiniral Aleš Zobec. MPUD sta koordinirala Aleš Zobec (1., 2. in 3. letnik) in 
Mojca Zupan (4. letnik). 
 
V šolskem letu 2017/2018 je delovalo 10 aktivov. Delo razrednikov in namestnikov je opravljalo 66 
učiteljev šole. Poučevalo je 88 učiteljev. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so bili seznanjeni s Poročilom o delu šole v šolskem letu 2017/18. 
 
 
K točki 3: Letni delovni načrt 2018/19. 
 
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 s poudarki: 
 
Temeljni cilji letnega delovnega načrta: 

 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. 

 Vzpodbujanje dijakov k sodelovanju in ustvarjanju na kulturnem, športnem, socialnem, 
humanitarnem, raziskovalnem področju in drugje; usposabljanje dijakov za samostojno in 
odgovorno delo. 

 Vzpodbujanje timskega dela učiteljev in razvijanje dobre komunikacije vseh sodelujočih v 
učno-vzgojnem procesu. 

 Zagotavljanje stalnega in dobrega  sodelovanja s starši in okoljem. 

 Zagotavljanje  spodbudne učne klime in razvijanje  dobrih in kulturnih medsebojnih odnosov. 
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Program Fantje Dekleta Skupaj 

Gimnazija 45 84 129 

Predšolska vzgoja 39 427 468 

Umetniška gimnazija - dramsko-
gledališka smer 

12 63 75 

Umetniška gimnazija - plesna smer; 
modul B: sodobni ples 

2 81 83 

Umetniška gimnazija - smer 
gledališče in film 

22 98 120 

letnik fantje dekleta skupaj 

1. letnik 35 206 241 

2. letnik 24 179 203 
3. letnik 32 177 209 

4. letnik 27 172 199 
5. pt 2 19 22 

 
Junija 2019 bodo dijaki opravljali  splošno maturo iz petih predmetov, od teh so trije obvezni iz 
skupnega dela in dva iz izbirnega dela mature, ki si ju kandidat prostovoljno izbere. 
Na splošno maturo se pripravlja 88 dijakov 4. letnika: 
V izbirnem delu splošne mature šola pripravlja dijake na maturo iz naslednjih izbirnih predmetov : 
 

predmet NEJ ZGO GEO KEM FIZ PSIH ŠPA SOD. 
P 

ZTDG FR BIO UMZ 

število 4 17 20 6 12 56 3 17 22 5 6 9 

 
Dijaki 4. letnika programa predšolska vzgoja bodo šolanje zaključili s poklicno maturo. Na poklicno 
maturo se pripravlja 111 dijakov 4. letnika in 34 dijakov poklicnega tečaja. Pri poklicni maturi 2019 
sodelujejo učitelji, pri praktičnih nastopih, ki se bodo izvajali v vrtcih, pa tudi ravnatelji in drugi 
vodstveni delavci vrtcev ter vzgojiteljice mentorice. 
 
Predlog obsega vpisa za šolsko leto 2019/2020 

• Predšolska vzgoja: 4 oddelki 
• Poklicni tečaj: 1 oddelek 
• Gimnazija: 1 oddelek  
• Umetniška gimnazija: 3 oddelki (1 oddelek  smer sodobni  ples in 2 oddelka smer gledališče 

in film) 
 
Od 1. 10. 2018 bo uradni naziv šole Srenja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija 
Ljubljana, z uradnim naslovom Kardeljeva ploščad 28a, 1000 Ljubljana. 
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Pomembnejši datumi: 
 
IZVEDBA PROGRAMA 
V skladu z državnim šolskim koledarjem bodo potekali pouk in druge dejavnosti po predmetnikih 
posameznih programov med 1. 9. 2018 in 24. 6. 2019, nekatere podrobnejše datume pa navajamo 
v nadaljevanju. Predmetniki in državni šolski koledar, ki  so objavljeni na spletni strani šole, so 
sestavni del te publikacije. 
  
ZAKLJUČEK OCENJEVALNIH OBDOBIJ 
• zaključek 1. ocenjevalnega obdobja – 15. januar 2019 
• zaključek 2. ocenjevalnega obdobja in pouka za zaključne letnike – 20. maj 2019  
• razdelitev spričeval za zaključne letnike – 21. maj 2019 
• zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za ostale letnike – 21. junij 2019  
• zaključek pouka in razdelitev spričeval za ostale letnike – 24. junij 2019  
  
SESTANKI ZA STARŠE 
• 11. septembra 2018 – 1. letnik 
• od 17. do 19. septembra 2018 – 2., 3. in 4. letnik 
• od 21. do 25. januarja 2019 – vsi letniki 
• od 13. do 17. maja  2019 – 1., 2. in 3. letnik 
  
SKUPNE GOVORILNE URE 
• torek, 27. novembra 2018 
• četrtek, 11. aprila 2019 
 
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCU V PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA 
 
Poklicni tečaj – 5. oktobra 2018 (izobraževanje), od 12. oktobra do 29. marca 2019 (ob petkih), 29. 
in 30. oktober 2018 (počitnice), 2. november 2018 (počitnice), od 17. do 21. decembra 2018, 24. 
decembra 2018, od  18. do 22. februarja 2019, od 25. do 29. marca 2019, 13. aprila 2019  – 
pomladno rajanje; 
4. letnik – 7. septembra 2018 (informacije),  od 14. septembra do 29. marca 2019 (ob petkih), 27. 
septembra 2018 – obisk dvojezičnih vrtcev na avstrijskem Koroškem in nastop z dramatizacijo, 
projektno delo za otroke, 13. oktobra – jesensko rajanje, 24. decembra 2018, od 25.  do 29. marca 
2019;  
3. letnik – od 11. do 15. marca 2019, 13. aprila 2019  – pomladno rajanje, od 17. do 20. junija 2019 
– projektno delo za otroke;  
2. letnik – od 18. do 22. marca 2019;  
1. letnik – od 3. do 7. junija 2019. 
 
Obvezne izbirne dejavnosti in interesne dejavnosti: 
 
oktober 2018 – projektni dan 
• 17–21. junij 2019 – teden obveznega in izbirnega dela dejavnosti 
• tečaj šivanja – september, oktober (3. letnik predšolska vzgoja) 
• tečaj rolanja in druge športne vsebine –pomlad (2. letnik predšolska vzgoja) 
• tečaj plavanja – od 18. do 20. junija 2019 (1. letnik predšolska vzgoja) 
 

 Dejavnosti in projekti za dijake na šoli in izven šole: 

 Glasbena dejavnost (Orffova skupina, vokalno-inštrumentalni sestav, kitarska skupina, 
dekliški zbor SVŠG Ljubljana,  razredni pevski zbori). 
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• Umetnost (umetnostnozgodovinske ekskurzije, organizirani obiski razstav, glasbenih 
dogodkov …).   

• Dramska dejavnost: projektno delo dijakov za otroke, Šila – šolska improliga, animacija z 
lutko, filmsko-gledališka uprizoritev umetniške gimnazije  

• Plesna dejavnost: plesna produkcija umetniške gimnazije, solo nastopi maturantk plesne 
gimnazije 

• Natečaji: literarni, likovni, fotografski,  natečaj za digitalno fotografijo. 

 Filmska dejavnost – natečaji, snemanja… 
• Športne dejavnosti izvajamo v okviru tekmovanj, interesnih dejavnosti, načrtujemo pa 

sodelovanje v projektu MLADI ZA MLADE. 
• Prireditve za otroke: Jesensko in Pomladno rajanje za otroke, dejavnosti za otroke v okviru 

ZPM Ljubljana,  dejavnosti  za otroke v sodelovanju z RK Ljubljana. 
• Tečaji tujih jezikov glede na interes dijakov, cestnoprometnih predpisov, prometne vzgoje 

mladostnikov in prve pomoči in varnosti pri delu za dijake 1. letnika predšolska vzgoja. 
• Šolsko glasilo v slovenskem in angleškem jeziku.   

 Izvedba različnih taborov v CŠOD (uvodni tabori, tabori za maturante …). 

 Obiski različnih kulturnih prireditev, muzejev, galerij. 

 Organizacija in sodelovanje na prireditvah: Vzgojiteljada, razstave, prireditev ob slovenskem 
kulturnem prazniku, božično-novoletni koncert na šoli, projekt Unesco – Voda, kaj mi pomeni 
na šoli in drugi Unesco projekti, maturantski ples, proslava pred dnevom državnosti. 

 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.  

 Fakultativni pouk tujih jezikov kot priprava na mednarodne projekte. 
 
Projekti v sodelovanju z zunanjimi institucijami: 
Kretanje in igranje po svetu:  projekt v sklopu programa Erasmus+ 
La Melee – Europeana:  projekt v sklopu programa Erasmus+ 
Obisk iz vrtcev iz Leedsa  (Assessment and sign supported language training in Slovenia) 
Obisk učiteljev PV iz Španije  (Fomentando la participación en movilidad de fp) 
Projekt podjetnost v gimnazijah 
Projekt Munera3 
Projekt Pokit 
 
Kulturne in družabne prireditve: 
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 državnih praznikih. 
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S sklepom vlade je šola pridobila še 1500 m2 dodatnih prostorov sedanje SGGOŠ (delavnice). 
MIZŠ bo SGGOŠ zagotovilo izgradnjo novih delavnic. 
 
Starši so pohvalili organizacijo nagradne ekskurzije in organizacijo taborov 1. letnikov.  
Predlagali so večji časovni razpon za skupne govorilne ure. 
Zanimalo jih je:  
- kako je z organizacijo CPP predavanj (bodo organizirana tudi v tem šolskem letu) 
- organizacija taborov za maturante (večdnevni tabori v 4. letnikih, kjer intenzivno delajo za 

predmete, ki so na maturi in se bodo izvajali spomladi) 
- organizacija priprav za 5. predmet na maturi (organizirana je dodatna ura matematike, dijaki pa 

se lahko individualno dogovarjajo z učitelji, 
- kdaj dobijo dijaki informacije o poklicni usmeritvi (v razrede hodita svetovalni delavki ter se z 

dijaki pogovarjata o poklicni usmeritvi, največkrat v času odsotnosti drugih učiteljev 
(nadomeščanja). 

 
Ravnatelj je pod to točko predstavil tudi nova, prenovljena (dopolnjena) Šolska pravila. 
 
Spremeni se 26. člen: 
26. člen 
  
Vzgojni ukrepi zaradi neopravičene odsotnosti 
opomin     do 7 neopravičenih ur 
ukor I.              do 14 neopravičenih ur 
ukor II.                  do 20 neopravičenih ur  
ukor III.      do 25 neopravičenih ur 
 
Postopke izrekanja ukorov I - III vodi razrednik. Za ukor II si razrednik pridobi soglasje razrednega 
učiteljskega zbora, za ukor III pa soglasje ravnatelja. 
 
Pogojna izključitev in izključitev se izreka v skladu z Zakonom o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 
– uradno prečiščeno besedilo, 68/17 in 6/18 – ZIO-1) in Zakonom o poklicnem in strokovnem 
izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/06 in 68/17) za 35 neopravičenih ur in več in druge najtežje 
kršitve. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so podali pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu 2018/19. 
Vsi člani so soglasno podprli sklep. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglašali s prenovljenimi Šolskimi pravili. 
Vsi člani so soglasno podprli sklep. 
 
 
K točki 4: Razno 
 
Starši so se pogovarjali o: 
- obveznosti delanja domačih nalog, 
- soglasju, ki so ga starši podpisali na začetku šolskega leta (GDPR), 
- opravičevanju odsotnosti polnoletnih dijakov (obvezno zdravniško opravičilo), 
- udeleževanju tekmovanj in interesnih dejavnosti, 
- šolskih produkcijah umetniške gimnazije 
in pohvalili prof. Paradiža. 
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Seja je bila zaključena ob 18.23. 
 
Priloge (se hranijo na šoli): 
- lista prisotnosti 
- Letno poročilo za šolsko leto 2017/18 
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 
 
 
Zapisala: 
Nataša Zupančič,  
poslovna sekretarka 

Predsednica Sveta staršev: 
Andreja Novak 


