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Resljeva cesta L2

1000 Ljubljana

Datum:8. 10.2020
Stevilka : 9Oo-2/2020l2

Zapisnik 1.seje Sveta starsev Gimnazije ledina v iolskem letu 2020/202L,7. LO.2O2O

tajnistvo@ledina.si
www.ledina.si

Seja je zaradi slabe COVID-1g epidemioloike slike potekala hibridno, v veliki telovadnici
Gimnazije Ledina s soaasno videokonferenco preko sistema ZOOM, in sicer od 17:00 do
18:45.
Prisotni: 26 ilanov Sveta starsev Gimnazije Ledina (glej listo prisotnosti) in ravnatelj
Gimnazije Ledina, g. Roman Vogrinc.
Sejo je do izvolitve predsednika sveta stariev vodil ravnatelj, g. Roman Vogrinc, od izvolitve
dalje pa novoizvoljena predsednica sveta starsev, Anja Boc.

Ravnatelj je poimensko navedel predstavnike stargev oddeldnih skupnosti in s tem je bil
Svet stariev Gimnazije Ledina konstituiran.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:

f. izvolitev predsednika/-ce Sveta stariev in predstavnikov Sveta stariev v Upravnem

od boru Solskega sklada;

2. seznanitev in razprava o Porodilu o delu Gimnazije Ledina v 5olskem letu

2OL9/2020;

3. predstavitev Letnega delovnega nadrta Gimnazije Ledina v Solskem leru 2O2O/2O21-

in oblikovanje mnenj o delovnem nafrtu ter o spodbujanju zdrave kulture
prehranjevanja ter odlofanje o nadstandardnih elementih;

4. potrditev delovanja 5olskega sklada;

5. razno.

lD Stevilka

24546208
Podrafun pri UJP

01100-6030694024

t. ol 4342-200
f. 07 4342-270

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
K toiki 1:

Ravnatelj je pozval dlane sveta stariev, da predlagajo kandidate za predsednika sveta
star5ev in sam predlagal Anjo Boc, kije svet star5ev vodila v preteklem Solskem letu. Anja
Boc se je s kandidaturo strinjala. Ostalih kandidatov ni bilo. Svet stariev je javno izglasoval
naslednji sklep:
SKLEP 1: Predsednica Sveta stariev Gimnazije Ledina je Anja Boc, predstavnica 3. a.

Predsednica sveta stariev je v ludi izjemnih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa
predlagala, da svet stariev za zagotovitev nemotenega delovanja izvoli 5e namestnika
predsednika sveta starsev, ki bi prevzel funkcije predsednika sveta stariev v primeru, da ta
zboli oziroma ne more vet opravljati funkcije. Svet stariev je soglasno sprejel
SKLEP 2: Svet star5ev Gimnazije Ledina bo v iolskem letu 2020/2027 poleg predsednika

sveta stariev izvolil tudi namestnika predsednika sveta starsev.
Predsednica je prisotne pozvala k oddaji kandidatur za mesto namestnika predsednika

sveta starsev. Javila se je Eva Gabers.ek, predstavnica 2. a. Svet starsev je javno izglasoval
naslednji sklep:
SKLEP 3: Namestnica predsednice Sveta stariev Gimnazije Ledina je Eva Gaberiaek,
predstavnica 2. a.

Predsednica je prisotne pozvala k oddaji kandidatur za {i nezapolnjena mesta
predstavnikov starlev v Upravnem odboru iolskega sklada. Javili so se Saio Dierovski, Uro5

Hren, Andela Zindovii. Svet starlev je javno izglasoval naslednji sklep:
SKLEP 4: Predstavniki starsev v Upravnem odboru 5olskega sklada Gimnazije Ledina Saio
DZerovski, Uroi Hren, Analela Zindovii.



GII4NAZIJA
L E D I NA

K totki 2:
Porotilu o delu Gimnazije Ledina v iolskem letu 2019/2020 so dlani sveta starsev prejeli kot
delovno gradivo pred sejo. Ravnatelj je porotilo kratko predstavil. 5olsko leto je prekrojila
epidemija novega koronavirusa. Do zaprtja 5ol v marcu so bile vse predvidene dejavnosti
izpeljane po naartu. Po zaprtju 5ol je profesorjem v tednu dni uspelo vzpostaviti pouk na

daljavo. Vodstvo je izvedlo dve anketi z namenom 6im hitrej5e prepoznave in odprave
morebitnih teiav v izvajanju oddaljenega pouka. Lastne e-udilnice, ki jih ima 5ola, so se

izkazale za koristne, saj so se Stevilni sistemi zaradi preobremenitve rusili (npr. Arnes).
Realizacija pouka je bila 97,84 %, uini uspeh je bil nekoliko viiji kot leto prej, kar pa se je

odrazilo tudi v nekoliko vetji uspeinosti na maturi. Dijaiki skupnostije uspelo pripraviti nov
tiskan izvod iolskega glasila Mladika, vvideo obliki pa tudi tradicionalno zakljufno prireditev
Vugiji. Ravnateljje poudaril, da dijaki opazno kaiejo posledice pomanjkanja socialnih stikov
in vzgojnega vpliva 5ole, fesar med zaporo 5ol ni bilo moino zadovoljivo izvajati. V razpravi,
ki je sledila predstavitvi, so podobno zaznavo stiske pri dijakih poudarili tudi nekateri od
dlanov sveta stariev. Po razpravije bil soglasno sprejet
SKLEP 5: Svet starlev Gimnazije Ledina se je seznanil in opravil razpravo o Porodilu o delu
Gimnazije Ledina v iolskem letu 2OL9/2O2O.

K toiki 3:

Letni delovni nadrt Gimnazije Ledina v Solskem lelu2OZO/2O21so alani sveta stariev prejeli
kot delovno gradivo pred sejo. Ravnateljje naart kratko predstavil. zaradi epidemije novega
koronavirusa so pripravljeni 4 razliini modeli Solanja, trenutno se izvaja model B. Dijakom,
ki zaradi karantene izostanejo od pouka, je omogoEeno videokonferenfno spremljanje
pouka, ki se odvUa v razredu. V primeru, da bo stopil v veljavo model D (ves pouk na

daljavo), bo pouk predvidoma potekal po obstojefem urniku, da bodo dijaki Eim bolj
obdr:ali strukturo delovnega dne; ae to ne bo izvedljivo zaradi slabega dostopa dijakov do
iehniine opreme, pa bodo urnik preuredili. Testi bodo po potrebi prestavljeni, de ne bo 5lo

drugate, pa bo tudi zniZano skupno itevilo ocen, kijih bodo morali dijaki v tem Solskem letu
pridobiti pri posameznem predmetu. Predviden je tudi sestanek ravnateljev s predstavniki

Republiikega izpitnega centra zaradi uskladitve poteka letoinje mature v primeru
rnotenega poteka pouka.

Sicer je letos na Soli 5 oddelkov druiboslovno-jezikovne izbirne skupine in 2 oddelka
na ravoslovno-matematiane izbirne skupine. Pouk se kot prej5nja leta zaaenja ob 7:30. Roki

za pridobivanje manjkajoaih ocen in zviSevanje ocen so postavljeni za vsak oddelek posebej,

vsak dan en predmet. Nadrtovani projekti za zdaj teaejo nemoteno, tudi z namenom
socializacije dijakov. Odpovedani pa so tabori in ekskurzije. KnjiZnica deluje nemoteno, prav

tako lolska svetovalna sluiba, ki po potrebi dela tudi na daljavo. Zaradi izvajanja
preventivnih ukrepov ob epidemiji novega koronavirusa je na voljo le hladna malica. Vsak

Can je na voljo 8 razlianih malic, med katerimidijaki lahko izbirajo.

Svet stariev je opravil kratko razpravo o zdravi kulturi prehranjevanja ter vlogi lole in
star6ev v njej. Sola si bo prizadevala, da bo ponudnik Solske prehrane vsak dan ponudil na

izbiro tudi zdrave obroke. Star5i si bomo prizadevali, da otroke navadimo ceniti in jesti

zdravo prehrano. Po razpravije bil soglasno sprejet
SKLEP 6: Svet stariev Gimnazije Ledina ugotavlja, da Sola ustrezno spodbuja zdravo kulturo
prehranjeva nja.

V letnem delovnem naartu je predviden obisk dveh kulturnih prireditev, katerih stroiki
bodo finandno breme stariev, zato je sklep stariev soglasno sprejel
SKLEP 7: Svet stariev Gimnazije Ledina se strinja z izvedbo obeh nadstandardnih kulturnih

dejavnosti.
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K toiki 4:
Ravnateljje kratko predstavil Poroiilo o delovanju 5olskega sklada v preteklem iolskem letu
in naart delovanja 5olskega sklada v letoinjem Solskem letu. Zaradi zaprtja 5ol vse
predvidene dejavnosti niso bile izvedene, zato je bil porabljeni znesek niijiod nadrtovanega.
lz lanskega v letoinje iolsko leto je bilo prenesenih 7.397,89 evra. V letognjem Solskem letu
je predvideno vplatilo 3 obrokov po 19 evrov. Denar je namenjen stroSkom prireditev
dijaike skupnosti, celostni podobi dijakov, solidarnostni pomodi, obdaritvi uspeinih dijakov
in stroikom tekmovanj. Svet stariev je soglasno sprejel
SKLEP 8: Svet stariev GimnazUe Ledina se strinja, da se v Solskem letu 2020/2021 v Solski

sklad za vsakega dijaka vplafa 57 evrov, in sicerv 3 obrokih po 19 evrov (november, februar
in a pril).
K toiki 5:

Starie je zanimalo, zakaj pri Sportni vzgoji dijaki tako pogosto teaejo. Ravnatelj je razloiil,
da skuiajo zaradi ukrepov za omejevanje Sirjenja novega koronavirusa aim ved ur Sportne
vzgoje izvesti na prostem in da ne morejo izvajati ekipnih Sportov.
Starii so predlagali, da bi Cooperjev test, za katerega dijaki dobijo oceno, izvajali proti koncu
(olskega leta in se nanj pripravljali. Ravnatelj je povedal, da je to le ena od ocen pri
predmetu in joje mo:no popraviti z ostalimi ocenami ter da na Gimnaziji Ledina Sportno
vzgojo 5e vecino smatrajo za vzgojni predmet in Sportna vzgoja zato praviloma ne
predstavlja slabe ocene v spridevalu.
StarIi so predlagali, da bi uditelji del dasa namenili izobraievanju dijakov o novem
koronavirusu in pripravi dijakov na oddaljeno pouievanje. Po krajli razpravi smo se strinjali,
oa imajo dijaki preobilje informacij o virusu in da so ustrezne teme vkljuiene v letosnjem
retnem delovnem nadrtu v okviru zdrave 5ole. ldejo o pomoEi dijakom pri prilagajanju na

oddaljeno pouievanje smo tako starii kot ravnatelj podprli, je pa ravnatelj opozoril, da so

Lrditelji zaradi obilice priprav na razliine naiine poutevanja Ze tako preobremenjeni in da
izvedba morda ne bo moina.
ob Koncu smo se strinjali, da veliko skrb ob zaporah druiabnega iivljenja zaradi Sirjenja

okuZb z novim koronavirusom predstavua duievno zdravje na5ih otrok, desar se moramo
zavedati tako uditelji kot starii.

Anjal Boc,

predsed nica Sve starsev Gimnazije Ledinata
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