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Prisotni ilani sveta stariev: lista prisotnih je priloga tega zapisnika.
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Predlagani dnevni red:
1. seznanitev s stanjem vpisa za iolsko lelo 2022/23,
2. seznanitev z udnim uspehom odhajajodih detrtoSolcev,
3. odlodanje o nadstandardnih elementih v Solskem predmetniku v iolskem

4.

t. 07 4342-200
f.

ta

01 4342-270

2022/23,

5.

jnistvo@ledina.si

www.ledina.si

letu 2022/23,
potrjevanje izbora udil, ki niso vkljudena v udbeniSki sklad za Solsko leto
razno.

Predsednica Sveta starsev Gimnazije Ledina (v nadaljevanju predsednica)je v uvodu
ugotovila, da je Svet starSev Gimnazije Ledina (v nadaljevanju svet starsev) sklepaen.
Prisotni dlani sveta stariev so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
K 1. toaki

Ravnatelj .le povedal, da se je na 217 razpisanih mest (skupno Stevilo za 1. in 2. vpisni
krog) prijavilo 326 udencev, kar je pritegnilo pozornost novinarjev, ki so iolo zato
tudi medijsko izpostavili. Veliko zanimanje za iolo dokazuje, da je Gimnazija Ledina
na pravi poti. V vsak oddelek prvega letnika bodo sprejeli 31 dijakov, povedanje
itevila oddelkov pa ne pride v poitev, saj bi morali zaposliti nove uditelje in preiti na
izmenski pouk. Svet Sole je tako sprejel sklep, da se vpis v 1. letnik omeji na 217
dija kov (7 oddelkov).
K 2.

tofki

Ravnatelj.je povedal, da uspeh letoinjih detrtoSolcev ne odstopa od uspeha preteklih
let. Odliaen uspeh je doseglo 23 % dijakov, prav dobrega pa 43 o/o dijakov. Popravne
izpite je imelo 12 d ijakov (10 dijakov po enega, 2 dijaka po dva). Najved izpitov je bilo
pri matematiki, ostali pri filozofiji, SpanStini, angle5dini in nemiiini. Negativno

ocenjeni detrtoSolci so imeli zaradi prilagojenega poteka pouka, ki ga je krojila
epidemija, tudi letos moinost po opravljanem popravnem izpitu pristopiti k
spom ladanskemu roku mature.
K 3.

totki

Ravnatelj je razloiil, da na Gimnaziji Ledina v 3. letniku poleg dveh obveznih
tedenskih ur biologije tradicionalno poteka dodatna, 3. ura, pri kateri uditelji izvajajo
praktiane vsebine s podrotja Zivilske tehnologije (dijaki npr. pedejo kruh, ob tem pa
se uaijo o kvasovkah in kemidnem procesu vzhajanja testa). Ure so sproiaene, dijaki
pa na njih pridobijo nekaj praktiinega znanja. Sola Zeli s soglasjem stariev tudi v
naslednjem !olskem letu izvesti dodatno uro biologije kot nadstandardni element v
iolskem predmetniku. Svet sta15ev.je soglasno sprejel naslednji sklep:
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stariev Gimnazije Ledina podpira izvedbo dodatne ure biologije v
3. letniku Gimnazije Ledina v iolskem letu 2022/23.

SKLEP 5t. 1: Svet

Ravnatelj je 5e povedal, da bo v naslednjem 5olskem letu v 3. letniku potekal dodaten
obvezni vsebinski sklop Aktivno driavljanstvo. Predvidenih je 35 ur, ki bodo izvedene
ob koncu pouka. Vsebine, ki jih sklop predvideva, so se sicer tudi doslej veiinsko ie

obravnavale v okrilju drugih predmetov.
K 4.

totki

ilani

sveta starlev so kot delovno gradivo prejeli Excel preglednico s seznamom
imena in cene predvidenih udil, ki niso vkljuiena v udbeniSki sklad. Svet stariev je
sprejel naslednji sklep:
2: Svet stariev Gimnazije Ledina soglasno potriuje predlagani izbor util,
ki niso vkljutena v uEbeni5ki sklad, za Solsko leto 2022123.
SKLEP 5t.

Ravnateljje opozoril, da ni nujno, da bodo vsi ufitelji uporabljali vsa navedena udila,
in zato predlagal, da dlani sveta starSev preglednice za zdaj ne posredujejo vsem

stariem, ker

je ufila bolje kupiti

septembra, ko bo jasno, katera so dejansko

zahtevana. Predsednica je opozorila, da lahko starii za nakup uiil do konca junija
2022 uporabijo BON 21. Ravnatelj je povedal, da je v tem primeru najbolj smiselno
kupiti gradivo za predmet Slovenskijezik.

(

5.

totki:

fje pohvalila iolsko klimo in uaitelje. Povedala je, da starii pogresajo
informacije na spletni strani Sole in da menijo, da Sola vet informacij objavlja na
Facebooku in lnstagramu kot na iolski spletni strani. Ravnatelj je odgovoril, da so
informacije vedno najprej objavljene na Solski spletni strani in opozoril, da jih je treba
poiskati v zavihku AKTUALNO, v podzavihkih OBVESTILA in NOVICE. Predstavnica je
vpra!ala 5e, ali bo dijakom v prihodnje na voljo ved ekskurzij. Ravnatelj je razloiil, da
interes dijakov vedno presega zmoinosti 5ole. stevilo ekskurzij in tudi Stevilo dijakov,
ki se ekskurzij lahko udeleiijo, je omejeno. Spremenili bodo sistem izbire med
pri.iavl.jenimi dijaki: doslej so upostevali dasovno zaporedje pri.iav, kar ni vedno
najbolj poiteno, ker lahko nekateri dijaki za ekskurzijo izvedo prel kot drugi, zato
bodo odslej irebali med vsemi prijavllenimi dijaki. 5e vedno pa bodo imeli prednost
di.iaki, katerih izbrani predmeti so vsebinsko bolj povezani s tematiko ekskurzije.
Predstavnica 1.

Predstavnica L. b je izrazila zahvalo razrednidarki za skrbnost, starii in dijaki so zelo
zadovoljni. Pohvalila je ekskurzijo, izvedeno v okviru predmeta Francoskijezik.
Predstavnica 4. d seje ob zakljudku iolanja zahvalila Soli za lepa dijaika leta in za skrb
nad izvedbo maturantskega plesa. Ravnatelj je povedal, da jih je ponudnik navdajal
z veliko zaskrbl.jenostjo, zato so se dogovarjanja tudi lotili s tako previdnostio. Z
izvedbo niso bili zadovoljni, prostor (industri.iska hala v sklopu Litostroja) je bil

nedograjen, razporeditev miz ni omogofala ogleda prireditve, cena je bila za
ponujeno visoka. Predsednica, ki se je dogodka udeleiila kot mama maturantke, je
povedala, da so bili tako di.iaki kot starii kljub opisanim poma njkljivostim, vseeno
zelo veseli, da je bila izvedba dogodka po dveh letih spet mo:na, in da so se imeli
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dijaki dobro tako na uradnem delu kot tudi na >after partyju<.
V nadaljevanju se je razvnela debata o tveganjih maturantskega izleta, ki poteka po
kondanem 3. letniku izven okrilja iole in je, kot kaie praksa, ial namenjen predvsem

alkoholiziranim zabavam. Strinjali smo se, da je pomembno, da tako lola kot
predstavniki stariev dijake in njihove starle na tveganja opozarjamo, in da starii
svoje otroke z vzgojo in pogovorom opremimo s potrebnimi znanji, da bodo znali
pravilno ravnati in sprejemati pametne odloaitve. Starse je zanimalo, ali ima iola
kakine podatke o raziirjenosti uporabe drog populaciji ledinskih dijakov. Ravnatelj
je povedal, da je NUZ predlani skuial narediti analizo odpadnih voda, a je ial
odplavilo merilno napravo. Prejinji mesec pa je bila v okviru raziskovalne dejavnosti
Gimnazije Poljane v po dveh oddelkih vsakega letnika izvedena anonimna anketa o
uiivanju drog; rezultatov 5e ni.
Predstavnica 3. f je izrazila Zeljo, da Sola 5e naprej izvaja vse vsebine, povezane z
zdravjem. Ravnatelj je povedal, da to ie poanejo in nameravajo ie naprej poteti.
Predstavnica je 5e povedala, da sta bili dve ekskurziji, predvideni za njihov oddelek,
odpovedani. Vpra5ala je, ali je 5e moina organizacija kakinega enodnevnega
dogodka. Ravnatelj je povedal, da je bila izvedba ekskurzij v letosnjem iolskem letu
3e vedno ovirana tako zaradi ukrepov za omejevanje epidemije SARS CoV-2 kot

zaradi zbolevanja uditeljev. V obdobju izvajanja mature dodatni dogodki nlso
izvedljivi, ker Sola ial nima na razpolago prostih uiiteljev.
Predstavnica 4. a se je Soli zahvalila, ker je 4 leta skrbela ne le za izobrazbo dijakov,
temved tudi za njihovo vzgojo in odraStanje ter jim nudila prijazno okolje, v katerem
so se potutili sliiane in sprejete. Kot predsednica sveta starSev se je ravnatelju in
ostalim sodelujoiim Solskim delavcem zahvalila za odlidno sodelovanje in podporo
in vsem dlanom sveta stariev za aktivno, konstruktivno in prijetno sodelovanje.
Ravnatelj pa se je zahvalil vsem tlanom Sveta starsev in 5e zlasti njegovi predsednici
za plodno delo in vso pomoi pri delovanju 5ole. lzjemnost tvornega sodelovanja se
je izkazala 5e posebej v premagovanju te:av, povezanih z epidemijo.

Uradnemu zakljudku seje je sledil 5e neformalni klepet ob prigrizku, s katerim nas je
ob zakl.iuiku leta iola prijazno pogostila.
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