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GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA  

Šolsko leto 2021/2022 

                 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev Gimnazije Škofja Loka, ki je bila v četrtek, 3. februarja 2022, 
ob 18.00. Seja je potekala preko Zoom povezave. 

 

Prisotni: člani sveta staršev (lista prisotnosti), ravnatelj Jože Bogataj, pomočnica ravnatelja 
Ana Prevc Megušar, šolska svetovalna delavka Saša Bogataj Suljanovič, predsednica UO 
šolskega sklada Vesna Krvina, vodja komisije za prehrano Marija Gogala, predsednik DŠS 
Tomaž Jelenc.  

Opravičeno odsotni: Petra Dolenc, Nika Debeljak, Jan Novak. 
Odsotni: Ljupka Hočevar, Saša Matek.  
 
Dnevni red:  

1. Sprejetje dnevnega reda 
2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev z dne 28.09.2021 
3. Poročilo o realizaciji učnega načrta v 1. polletju šolskega leta 2021/2022  
4. Fazno poročilo o poslovanju Šolskega sklada za šolsko leto 2021/2022 
5. Poročilo komisije za prehrano 
6. Vpis v šolsko leto 2022/2023 
7. Poročilo predsednika DŠS 
8. Pobude in predlogi staršev  
9. Razno 

 
K 1. točki: Sprejetje dnevnega reda 
Po uvodnem pozdravu je g. predsednik sveta staršev predstavil dnevni red seje. Ker ni bilo 
dodatnih predlogov je dnevni red dal na glasovanje. Dnevni red je soglasno sprejet.  

 

K 2. točki: Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev z dne 28.09.2021  
Predlog zapisnika so vsi člani prejeli v pregled po e-pošti. Pisnih pripomb na zapisnik ni bilo. 
Ustna pripomba se je nanašala le na datum na koncu zapisnika, ki je bil napačno zapisan. 
 
Svet staršev je soglasno sprejel sklep: 
Svet staršev potrjuje zapisnike 1. seje sveta staršev za šolsko leto 2021/22. Zapisnik bo 
objavljen na spletni strani Gimnazije Škofja Loka 
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K 3. točki: Poročilo o realizaciji učnega načrta v 1. polletju šolskega leta 2021/2022 
Realizacijo učnega načrta predstavita ravnatelj in pomočnica ravnatelja.  
 
Ravnatelj: 
 
Realizacija pouka: 1. 9. 2021 – 15. 1. 2022: 86 delovnih dni (45% realizacija dela), pouk je vse 
dni potekal v živo. Po razredih in letnikih:  

 
1.a 672 46,03% 
1.b 642 46,35% 
1.c 671 45,67% 
1.d 672 46,12% 
1.e 673 46,00% 
1.š 661 45,48% 

 3991 45,94 
 
 
 
 

 
2.a 650 45,94% 
2.b 708 49,11% 
2.c 671 43,49% 
2.č 666 46,33% 
2.e 671 47,32% 
2.š 645 44,90% 

 4011 46,18 
 

 
3.a 645 44,85% 
3.b 683 48,62% 
3.c 615 43,64% 
3.d 624 43,92% 
3.e 644 44,71% 
3.š 653 45,09% 

 3864 45,14 
 

 
4.a 513 44,03% 
4.b 590 46,06% 
4.c 507 44,00% 
4.d 493 43,33% 
4.e 528 45,24% 
4.š 535 46,80% 

 3166 44,91 
 Izb. predmeti  46,23% 
 skupaj  45,71% 

 

Rezultati (ocen pri posameznih predmetih ne zaključujemo na dan 15. 1. 2022:  
370  dijakov (66%) je bilo pozitivnih 
165 dijakov (28%), ki so bili pri enem ali več predmetih negativni 
28 dijakov (6 %) neocenjenih (nekateri med njimi tudi negativni)  
 
Karantena in pouk na daljavo v 1. polletju (skupaj  je bilo v karanteni 25 razredov)  
- 10 razredov v karanteni v septembru 2021 
- 1 razred v oktobru  
- 4 razredu v novembru  
- 1 razred v decembru  
- 10 razredov v januarju 2022  
 
Karantena (pod novimi pogoji NIJZ):  
- 1 razred v januarju 2022 (karantena za cel razred v primeru 30% in več obolelih)   

 
Pogoji dela zaradi epidemije covid-19 v 1. polletju:  
- nošenje mask med celotnim poukom  
- razkuževanje, prezračevanje  
- razred deluje v mehurčku (problem pouka ŠV, izbirnih maturitetnih predmetov, tujega 

jezika 2)  
- izobraževanje na daljavo in obenem z dijaki v razredu (hibridni sistem)  
- izjeme od karantene (spreminjanje uredb večkrat mesečno, posledično veliko prilagajanj 

in slabe volje med dijaki, učitelji in tudi starši)  
- ocenjevanja znanja  
- pravila šolskega reda 
- samotestiranje (od novembra dalje), pravila samotestiranja, izjeme od pravila  
- od 1. 2. 2022 – nova uredba Vlade  (testi PCR, HAG) 
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Pomočnica ravnatelja: 
- Programi OIV tečejo bolje kot lani 
- Letos morajo dijaki (od 1. do 3. letnika) opraviti celoten program (90 ur), dijaki zaključnega 

letnika pa 30 ur, 
- Jesenki športni dan je izveden, zimski športni dan je prestavljen (in bo izveden) 
- Stvari kljub razmeram tečejo (prireditev Dijak dijaku, proslava ob kulturnem dnevu, prva 

pomoč, CPP, priprave na tekmovanja,, športna tekmovanja ...) 
 
G. predsednik izpostavi dilemo o zlorabi odsotnosti dijakov od pouka zaradi izolacije, 
karanten.  G. ravnatelj pove, da se zavedajo tega problema, vendar dokler starši opravičijo 
odsotnost, opravičilo sprejmejo. 
 
Ga. Marjeta Pintar je vprašala kako je (bo) z izmenjavami v tem šolskem letu. G. ravnatelj 
razloži, da so bile glede na stanje vse izmenjave naših dijakov odpovedane. Ko se razmere 
normalizirajo bodo izmenjave ponovno stekle. Predvidena je maturantska ekskurzija jeseni 
2022. Ga. Marjeta predlaga, da g. ravnatelj o tem obvesti starše. G. ravnatelj se strinja in 
obljubi, da bo pripravil dopis za starše. (Dopis smo starši prejeli v petek, 4. 2. 2022). 
 
 
K 4. točki: Fazno poročilo o poslovanju Šolskega sklada za šolsko leto 2021/2022 
Poročilo je predstavila predsednica UO šolskega sklada ga.  Vesna Krvina. Pisno poročilo je v 
prilogi. 
 
 
 K 5. točki: Poročilo komisije za prehrano 
Poročilo je predstavila vodja komisije za prehrano ga. Marija Gogola. Pisno poročilo je v 
prilogi. 
 
 
 K 6. točki: Vpis v šolsko leto 2022/2023 
G. ravnatelj prestavi vpis za šolsko leto 2022/23:  
- 140 mest za program gimnazija (5 oddelkov) 
- 28 mest za program klasična gimnazija ( 1 oddelek)  
- Informativni dan na daljavo (11. in 12. 2. 2022) 
- Podobno število vpisa kot lansko leto (Gorenjska) 
 
Šolska svetovalna delavka ga. Saša Bogataj Suljanović pove, da priprave na informativni dan 
lepo tečejo. Letos bo uporabljen Live stream namesto Zoom-a. 
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K 7. točki: Poročilo predsednika DŠS 
Novoizvoljeni predsednik DŠS je g. Tomaž Jelenc (3.a), ki je predstavil aktivnosti in načrte DŠS.  
Pisno poročilo je v prilogi.  
 
Šolska svetovalna delavka pohvali sodelovanje DŠS pri pripravi promocije v okviru 
informativnega dne.  
 
 
K 8. točki: Pobude in predlogi staršev 
G. Edin Saračevič predlaga on line izvedbo sej, ker s tem prihranimo precej časa na vožnji. 
 
G. predsednik se s predlogom strinja. V kolikor bo mogoče, bodo seje potekale na daljavo, 
dobro pa je, da se tudi srečamo v živo. 
 
Ga. Sabina Gabriel (1.b) predstavi problematiko v 1.b. Predvsem kako vzpostaviti dinamiko in 
motivacijo za delo. Največji problem se je pokazal pri matematiki (največ negativnih ocen). 
Težava naj bi bila, da profesorica nima kontakta z dijaki (ob razlagi piše na tablo, dijaki hitijo s 
prepisovanjem) in da so testi preobsežni in prezahtevni. 
 
Šolska svetovalna delavka ga. Saša predstavi delo z dijaki 1. b. Od začetka se je z njimi ukvarjala 
šolska svetovala delavka Špela Horvat, sedaj se že obe. Glavna težava je v tem, da prihaja do 
motenje pouka s strani določenih dijakov. Zaradi tega bo po sklepu oddelčne konference 
zaenkrat dvema dijakoma izrečena začasna prepoved obiskovanja šole, v nadaljevanju pa 
bomo podobno ukrepali tudi pri drugih dijakih. zavedati se je potrebno, da s tovrstnimi 
motnjami kratimo pravice drugih dijakov do kvalitetnega pouka, prav tako pa tudi učiteljem 
do kvalitetno opravljenega dela. 
Zaradi tovrstnih motenj s strani dijakov je zelo težko pridobiti njihovo pozornost.  
 
Glede učne snovi in testov pri matematiki učiteljica sledi učnim načrtom. Težava pa je menda 
največja v tem, da je izredno slabo predznanje iz osnove šole (9. in tudi 8. razred), kar gre 
pripisovati razmeram s COVID 19. 
 
G. Simon Šifrar opozori, da zna še večji problem pri prihajajočih generacijah. Problemi se 
pojavljajo že v OŠ, vendar so tam še hujši, ker je le-ta obvezna in so ukrepi še bolj oteženi. 
 
Ga. Marjana Košnjek Makarovič vpraša glede izvedbe maturantskega plesa in maturantske 
ekskurzije. Po drugi strani pa pove, da imajo v osnovni šoli kar nekaj prijemov, kako umiriti in 
motivirati problematične učence (spraševanje za oceno, asistence, predstavitve, ...) 
 
G. ravnatelj pove, da bo maturantski ples 7. maja (če bodo razmere dopuščale). Žal plesnih 
vaj zaradi razmer ni.  
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V okviru Gimnazije se organizira maturantski izlet v Grčijo (konec avgusta 2022). Trenutno je 
prijavljenih 52 dijakov in dijakinj. 
 
 
K 9. točki: Razno 
Pod točko razno ni bilo vprašanj in predlogov. 

 
 

Seja je bila zaključena ob 20.00. 
 
 

                                                                                                              Zapisnik pisala: 
 

                                                                                                       dr. Ivan Demšar, 
                                                                                                              predsednik Sveta staršev 

                                                                                                                                               
 
 
 
 
 

                                         Jože Bogataj 
   ravnatelj  

 
Škofja Loka, 3. 2. 2022 
 

Priloge: 

- Lista prisotnosti 
- Poslovanje Šolskega sklada in poročilo predsednice UO  
- Poročilo komisije za prehrano 
- Poročilo o delovanju DŠS 
- Ravnateljev dopis staršem glede mobilnosti  
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