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GIMNAZIJA ŠKOFJA LOKA  

Šolsko leto 2021/2022 

                 

Zapisnik 3. seje Sveta staršev Gimnazije Škofja Loka, ki je bila v ponedeljek, 20. junija 2022, 
ob 18.00 v učilnici 340 v 3. nadstropju šolskega centra 

 

Prisotni: člani sveta staršev (lista prisotnosti), ravnatelj Jože Bogataj, pomočnica ravnatelja Ana Prevc 

Megušar, šolska svetovalna delavka Saša Bogataj Suljanovič 

Opravičeno odsotni: Ljupka Hočevar, Petra Kokalj, Polona Žagar, Nika Debeljak, Jan Novak, Marjana 

Makarovič Košnjek, Katja Hafner Klavdija Karabegović Škrbo, Petra Tosič, Mateja Oman.  

Dnevni red:  

1. Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev  
2. Potrditev dnevnega reda 
3. Pregled pedagoškega dela in realizacija učnega načrta v šolskem letu 2021/2022 
4. Uspeh po letnikih in delna informacija o splošni maturi 2022  
5. Pregled realizacije programov OIV v tekočem šolskem letu 
6. Zaključek pouka in zaključek šolskega leta 
7. Vpis v šolsko leto 2022/2023 
8. Tuji učitelji v šolskem letu 2022/2023  
9. Seznanitev s cenami delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 
10. Poslovanje šolskega sklada v šolskem letu 2021/2022 
11. Razno 
 

Po uvodnem pozdravu je g. predsednik sveta staršev najprej predstavil dnevni red seje (točka 2).   

 

K 1. točki: Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev 

Predlog zapisnika so vsi člani prejeli v pregled po e-pošti. Prejeta je bila ena pripomba, ki je bila 

upoštevana v priloženem zapisniku. Drugih pripomb ni bilo. Zapisnik je bil soglasno sprejet. Zapisnik je 

objavljen na spletni strani Gimnazije Škofja Loka 

 

K 2. točki: Potrditev dnevnega reda 
Dnevni red je soglasno sprejet.  

 

K 3. točki: Pregled pedagoškega dela in realizacija učnega načrta v šolskem letu 2021/2022 

Pregled pedagoškega dela in realizacijo učnega načrta predstavita ravnatelj in pomočnica ravnatelja.  

Ravnatelj: 

• Pouk je  v tem šolskem letu potekal v živo ob upoštevanju navodil NIJZ glede prezračevanja, 

nošenja mask in pouka v matičnih učilnicah. Od aprila dalje je pouk potekal brez mask. 



Zapisnik 3 seje Sveta staršev 2021/2022                                                                                                                                                  2 

 

• Veliko dijakov in strokovnih delavcev je tudi zbolelo za covid-19 in bilo v izolaciji ali pa v 

karanteni.   Do sredine januarja 2022 je bilo v karanteni 28 oddelkov. Nekateri oddelki tudi 

večkrat. Pouk smo zato organizirali na več načinov: na daljavo, ali hibridno: del pouka se je 

odvil v razredu za tiste, ki so bili prisotni, za manjkajoče pa je potekal na daljavo. Pouk smo 

izvajali tudi v primeru, da je bil učitelj v karanteni in je poučeval na daljavo. Na takšne načine 

je potekal celotni pedagoški proces, tudi utrjevanje in ocenjevanje dijakov.  

• Do 1. 5. 2022  je bolo v povprečju realiziranih 80% pouka v 151 delovnih dneh. Realizacija na 

celotni šoli je bila 80,90%. (Priloga.) 

• Socialna delavka predstavi potek predstavitve študija in ostalih dejavnosti dijakom 1. letnika. 

Predstavitev so izvedli tudi za  dijake 3. letnika. Predstavitev je bila uspešna in se bo izvedla 

tudi v prihodnjem letu. 

 

G. Šifrar vpraša glede mentorstva pri programiranju in informatiki. G. ravnatelj pove, da se za to 

dejavnost odloča malo dijakov, če pa že, potem imajo v tem primeru zunanjega mentorja s fakultete. 

 

 

K 4. točki: Uspeh po letnikih in delna informacija o splošni maturi 2022 

Ravnatelj: 

• 4. letniki so zaključili s poukom 20. maja.  

• Uspeh  dijakov v 4. letniku 100 %  (Cela generacija 126 dijakov je uspešno zaključila letnik, 

in sicer: 40 odličnih, 60 prav dobrih, 24 dobrih, 2 zadostna). Priloga.  

• Po 22. 5. so začeli s pripravami na maturo. 

• Pisni izpiti na splošni maturi: 28. 5. – 16. 6. 2022. Ustni izpiti na maturi: 14. – 22. 6. 2022.  

• Rezultati mature bodo znani  11. 7. 2022. 

• Konferenca za ostale letnike  bo v sredo, 22. 6. 2022. 

 

 

 K 5. točki: Pregled realizacije programov OIV v tekočem šolskem letu 

Pomočnica ravnatelja: 

• Programi OIV tečejo spet normalno. 

• Dijaki so opravili celoten program (90 ur). 

• Na šoli so organizirali priprave na različna tekmovanja iz znanj ter športna tekmovanja. Dijaki 

so bili tudi letos zelo uspešni in so dobitniki 34 zlatih, 57 srebrnih in ceč kot 300 bronastih 

priznanj.  Podelitev  priznanj in nagrad najboljšim dijakom bo na slavnostni prireditvi v četrtek,  

23. 6. 2022.  

 

 

K 6. točki: Zaključek pouka in zaključek šolskega leta 

Ravnatelj: 

• Konferenca za ostale letnike v  sredo, 22. 6. 2022 

• Podelitev spričeval 24. 6. 2022 

• Spomladanski izpitni rok (popravni, dopolnilni in predmetni izpiti): 28. 6. – 1. 7. 2022. 

• Jesenki izpitni rok: 16.  – 19. 8.  

• Jesenski del splošne mature: od 24. 8. dalje po razporedu. Rezultati bodo znani 16. 9. 2022. 
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• Od 16. 8. dalje poteka tudi priprava na novo šolsko leto (študijske skupine, pedagoški 

sestanki strokovnih aktivov, konference…). 

• 1. 9. 2022: prvi šolski dan v šolskem letu 2022/2023.   

 

 

K 7. točki: Vpis v šolsko leto 2022/2023 

G. ravnatelj prestavi vpis za šolsko leto 2022/2023:  

• V program gimnazija bo vpisanih 5 oddelkov, to pomeni, da lahko sprejmemo 150 novincev v 

prvi letnik.  

• V program klasična gimnazija sta se vpisali v rednem roku 2 dijakinji, kar je premalo za oddelek, 

zato v šolskem letu na Gimnaziji Škofja Loka oddelka klasične gimnazije ne bo. Bomo pa jeseni 

izpeljali več promocijskih akcij po osnovnih šolah, da poskušamo zagotoviti zadostno število 

dijakov tudi za ta oddelek.  Ministrstvo se je s tem predlogom strinjalo.  

• Največ bodočih dijakov se je doslej prijavilo v t. i. športni oddelek. Glede na omejitev vpisa v 

športni oddelek je potrebno pri izboru izvesti selekcijo glede na uspehe oz. čas treniranja. V 

skladu z novo sistemizacijo šola lahko zaposli za eno šolsko uro tedensko športnega pedagoga 

za dijake, ki imajo status vrhunskega oz. perspektivnega športnika.  

 

 

K 8. točki: Tuji učitelji v šolskem letu 2022/2023 

Ravnatelj: 

• Zavod OUTJ (Obogateno učenje tujega jezika, Logatec), kjer so bili zaposleni tuji učitelji, je 

zaprl svoja vrata in potrebno bo pomagati pri urejanju statusa tujega učitelja. V skoraj 10 letih 

se je izkazalo, da je prisotnost rojenega govorca pri rednem pouku tujega jezika (nemščina, 

francoščina, španščina) velika dodana vrednost, ki jo želimo ohraniti. Ravnatelji šol, kjer 

poučujejo tuji učitelji, bomo poskušali najti ustrezno rešitev pri podobnih delodajalcih kot je 

bilo to doslej. Iščemo tudi možnosti za vključitev v program (osebno dopolnilno delo, 

popoldanski SP, redni SP, redna zaposlitev, zaposlitev preko agencije, ...) 

• Doslej je potekalo financiranje tujega učitelja tudi s pomočjo staršev (2,5 – 3,5 EUR na mesec) 

in upamo, da bomo lahko ostali pri podobni ceni.  

 

 

K 9. točki: Seznanitev s cenami delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023 

Ravnatelj: 

• Učbeniški sklad dobro posluje. Cene najema učbenikov na leto se gibljejo (odvisno od letnika) 

med 45 in 55 EUR, kar predstavlja ¼ nabavne maloprodajne cene učbenikov, ki jih dijak  

uporablja preko šolskega leta.  Skrbimo, da so učbeniki sodobni, dobro ohranjeni in jih po 

potrebi zamenjamo. V vsakem letniku je tudi nekaj učbenikov, ki  si jih dijaki izposodijo 

brezplačno.  

• V skladu z veljavno zakonodajo moraj biti starši (v svetu staršev) obveščeni o maloprodajni 

ceni delovnih zvezkov, ki jih strokovni aktivi za posamezni predmet predpišejo oz. uporabljajo. 

V zadnjih letih učitelji pri predmetih kemija in biologija sami sestavijo delovni zvezek po 

predpisanem učnem načrtu in sicer zato, ker na trgu in primernejšega. Tovrstni delovni zvezek 

dijak dobi ob pričetku pouka.  (Priloga.) 
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K 10. točki: Poslovanje šolskega sklada v šolskem letu 2021/2022 

Predstavi g. ravnatelj. Poročilo je v prilogi. 

 

V tem šolskem letu je bilo izrazito veliko neplačanih prispevkov za šolski sklad. Sicer plačilo šolskega 

sklada ni obvezno, vendar z zbranimi sredstvi zagotavljamo nadstandardne storitve za dijake. (Gl. 

Obvestila dijakom, str. 48)   

Za naslednje šolsko leto svet staršev predlaga dva obroka po 25 eurov.  

 

Svet staršev v zvezi s tem soglasno sprejme sklep: 

Sklep: Prispevek za šolski sklad v šolskem letu 2022/2023 znaša 2 x 25 eurov. Položnice  bo 

šola staršem poslal po pošti  v novembru in marcu. 

 

 

K 11. točki: Razno 

• Ravnatelj predstavi anketo, ki so jo izvedli v kuhinji (zajetih 131 dijakov). Celotna 

anketa je v tajništvu šole.  

• Ker želimo ekološko ozavestiti dijake in tudi na pobudo šolske dijaške skupnosti imamo 

predlog za ukinitev plastičnih lončkov za enkratno uporabo pri malici, ki bi jih 

nadomestili trajnostni lončki (kovinski 5 eurov, stekleni 10 eurov), vendar bi potem to 

veljalo za vse dijake gimnazije in šolskega centra.  O tem se bo potrebno še dogovoriti z vodstvi 

šol.  

• V zadnjih letih je bilo nekaj pripomb s strani učiteljev (in tudi dijakov v posameznih razredih) 

o za šolo neprimernem oblačenju nekaterih dijakinj in tudi dijakov. O tem smo se pogovarjali 

tudi na pedagoški konferenci. Ker gre v tem primeru za osebno svobodo posameznika, bomo 

dijake predvsem ozaveščali o (ne)primernosti oblačenja. Podobno velja tudi za obnašanje in 

izražanje (komunikacija med dijaki). Ozaveščanje na omenjena področja veljajo tako za dijake 

kot učitelje. 

• Mobilni telefon je v teh letih pri nekaterih urah pri pouku obvezno orodje, ki ga dijaki  lahko s 

pridom uporabijo. V šolskih pravilih je jasno določeno, da dijak, če ga ne uporablja pri pouku, 

telefon pospravi z mize. Temu v večini primerov ni tako, zato smo v učiteljskem zboru 

predlagali, da bi dijak mobilni telefon v pričetku pedagoške ure oddali v za to  narejeno stojalo. 

Le tako telefon med poukom ne bo moteča stvar.  

• Po dveh letih smo v maju 2022 uspešno organizirali tudi maturantski ples za dijake zaključnega 

letnika. Zahvala gre tudi skupini razrednikov, ki se je zelo potrudila, da je ples uspel. Ker na 

Gorenjskem ni drugega  ustreznega prostora, bomo tudi za naslednje generacije organizirali 

ples v Ledeni dvorani na Zlatem polju. Prav tako smo ob koncu pouka za dijake zaključnega 

letnika pripravili ples  četvorke, tokrat premierno na Trgu pod gradom, ki se je izkazal za 

odlično lokacijo za to prireditev.  

• Pobuda staršev je bila, da učitelji, kjer se to da,  za dijake vnaprej posredujejo določena gradiva 

v e učilnico v obliki PPT ali PDF, in sicer zato Vnaprejšnja objava gradiva (PPT, PDF), da se lahko 

dijaki pripravijo na uro. 
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Seja je bila zaključena ob 20.15. 

 

 

 

                                                                                                                  Zapisnik pisala: 

 

                                                                                                           dr. Ivan Demšar, 

                                                                                                                  predsednik Sveta staršev 
                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

                             Jože Bogataj 

    ravnatelj  

 

 

 

 

Škofja Loka, 20. 6. 2022 

 

 

Priloge: 

- Lista prisotnosti 

- Realizacija pouka do maja 2022 

- Uspeh dijakov zaključnega letnika  

- Poslovanje Šolskega sklada 

- Cena delovnih zvezkov 

 


