Datum: 6. 10. 2022
Številka: 900-2/2022/2

Zapisnik 1. seje Sveta staršev Gimnazije Ledina v šolskem letu 2022/2023
Seja je potekla 3. 10. 2022 od 17.00 do 19.15 v učilnici 115.
Prisotni: 23 članov Sveta staršev Gimnazije Ledina (gl. listo prisotnosti) in ravnatelj
Gimnazije Ledina, Roman Vogrinc.
Sejo je do izvolitve novega predsednika Sveta staršev vodil ravnatelj, Roman Vogrinc,
od izvolitve dalje je sejo vodil novoizvoljeni predsednik Sveta staršev. Člani so se na
kratko predstavili. Soglasno so potrdili točke dnevnega reda:
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1. izvolitev predsednika Sveta staršev in predstavnikov staršev v Svetu
Gimnazije Ledina in Upravnem odboru Šolskega sklada;
2. seznanitev s Poročilom o delu Gimnazije Ledina v šolskem letu 2021/2022;
3. predstavitev Letnega delovnega načrta Gimnazije Ledina v šolskem letu
2022/2023 in oblikovanje mnenj o delovnem načrtu ter o spodbujanju
zdrave kulture prehranjevanja ter odločanje o nadstandardnih elementih;
4. potrditev delovanja šolskega sklada;
5. razno.
K točki 1
Za predsednika Sveta staršev je bil soglasno izvoljen Andrej Prohinar. Svet staršev je
javno izglasoval naslednji sklep:
Sklep 1: Predsednik Sveta staršev Gimnazije Ledina je Andrej Prohinar, predstavnik
1. F.
V nadaljevanju je Svet staršev izvolil še predstavnike v Svet Gimnazije Ledina, in sicer
Andreja Prohinarja, predstavnika oddelka 1. F oddelka, Katarino Kralj, predstavnico
oddelka 2. B, in Matejo Nose Marolt, predstavnico oddelka 2. E.
Svet staršev je javno in soglasno izglasoval naslednji sklep:
Sklep 2: Predstavniki staršev v Svetu Gimnazije Ledina so Andrej Prohinar, Katarina
Kralj in Mateja Nose Marolt.
Predsednik je prisotne pozval k oddaji kandidatur za še nezapolnjena mesta
predstavnikov v Upravnem odboru šolskega sklada, v katerem sta že Sašo Džerovski
in Milka Hafner kot predstavnika Sveta staršev, šolo v odboru pa predstavljajo Betka
Burger, Špela Tršek in Uroš Cotman. Izvoljeni sta bili še Marta Timer in Katjuša
Grošelj. Svet staršev je javno izglasoval naslednji sklep:
Sklep 3: Predstavnici staršev v Upravnem odboru šolskega sklada Gimnazije Ledina
sta Marta Timer, namestnica predstavnice 4. B, in Katjuša Grošelj, predstavnica 4. D.
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K točki 2
Poročilo o delu Gimnazije Ledina v šolskem letu 2021/2022 so člani sveta staršev
prejeli kot delovno gradivo pred sejo. Ravnatelj je poročilo na kratko predstavil.
Šolsko leto je bilo še vedno zaznamovano zaradi epidemioloških ukrepov, tj.
karanten. Letni delovni načrt je bil v celoti realiziran. Rezultati so bili dobri, OIV so
bile realizirane, prav tako tekmovanja in projekti. Realizacija pouka je bila 96,32 %.
Ravnatelj je poročal o učnem uspehu, uspehu na maturi in osipu oziroma uspešnosti
šole, ki je bila visoka, tj. 99,3 %. Ravnatelj je poročal, da so organi šole delovali
uspešno, v skladu z načrti, posebno pohvalo pa si zasluži dijaška skupnost, saj so se
dijaki ponovno nadpovprečno izkazali pri organizaciji dijaškega in kulturnodružabnega življenja na šoli.
Sklep 4: Svet staršev Gimnazije Ledina je bil seznanjen s Poročilom o delu Gimnazije
Ledina v šolskem letu 2021/2022.

K točki 3
Letni delovni načrt Gimnazije Ledina v šolskem letu 2022/2023 so člani sveta staršev
prejeli kot delovno gradivo pred sejo. Ravnatelj je načrt na kratko predstavil. Zaradi
covida se trenutno izvaja zračenje, bolni pa morajo ostati doma. Potekala je razprava
o začetku pouka. Svet staršev je javno izglasoval
Sklep 5: Pouk na Gimnaziji Ledina se v šolskih letih 2022/23 in 2023/24 začenja ob
7.30. Vzdržani sta bili dve članici, nihče ni bil proti.
V nadaljevanju je ravnatelj Svet staršev seznanil, da je bilo kot edini prijavljeni
ponudnik za izvajalca gostinskih storitev oziroma prehrane ponovno izbrano podjetje
Sovita. Ravnatelj je člane sveta seznanil, da bodo v nadaljevanju tega šolskega leta
dijakom v kuhinji na voljo tudi brezplačna jabolka in čaj. Svet staršev je nato opravil
kratko razpravo o zdravi kulturi prehranjevanja. Po razpravi je bil soglasno sprejet
Sklep 6: Svet staršev Gimnazije Ledina soglaša s spodbujanjem zdrave kulture
prehranjevanja na Gimnaziji Ledina.
V letnem delovnem načrtu je predviden obisk dveh kulturnih prireditev, ki sta
nadstandard programa, saj so stroški finančno breme staršev, zato je Svet staršev
soglasno sprejel
Sklep 7: Svet staršev Gimnazije Ledina se strinja z izvedbo obeh nadstandardnih
kulturnih dejavnosti.

K točki 4
Ravnatelj je na kratko predstavil okvire delovanja šolskega sklada. Zbrana sredstva
so namenjena financiranju naslednjih nadstandardnih dejavnosti: prireditev dijaške
skupnosti, celostni podobi dijakov in solidarnostni pomoči. Predlagano prostovoljno
vplačilo na posameznega dijaka tudi v tem šolskem letu znaša 60 EUR (v treh
obrokih). Svet staršev je tudi v tem letu pooblastil ravnatelja za podeljevanje
solidarnostne pomoči. Svet staršev je soglasno sprejel:
2

Sklep 8: Svet staršev Gimnazije Ledina potrjuje, da se iz šolskega sklada financirajo
prireditve dijaške skupnosti, celostna podoba dijakov in solidarnostna pomoč. Za
dodeljevanje slednje je pooblaščen ravnatelj.

K točki 5
Predstavnico staršev oddelka 4. B je zanimalo, kako bodo pri pouku slovenščine
nadoknadili zamujeno snov. Ravnatelj je pojasnil, da je načrt sanacije razmer narejen
in se že izvaja. Predstavnico staršev 2. B je zanimalo, ali šola analizira uspeh na
maturi. Ravnatelj je pritrdil. Predstavnica 3. G je pohvalila razmišljanje razrednika
oddelka, ki zagovarja, da se dijake spodbuja k opravljanju mature na višji ravni. Ena
izmed predstavnic staršev je pohvalila širino Gimnazije Ledina in po njenem mnenju
širok ter zdrav pristop k vzgoji in izobraževanju.

Andrej Prohinar,
predsednik Sveta staršev Gimnazije Ledina
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