
ZAPISNIK 

 

2. seje Sveta staršev Srednje šole in gimnazije, Ekonomske šole Murska Sobota, ki je bila  v 

torek, 20. 2. 2018, ob 16.00 uri v učilnici N34. 

 

Prisotnost članov Sveta staršev je razvidna iz liste prisotnosti in je priloga zapisnika. 

 

Predsednik Sveta staršev, gospod Stanislav Jančar, pozdravi prisotne ter predlaga  naslednji  

 

dnevni red: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje. 

3. Pregled aktivnosti v 1. ocenjevalnem obdobju. 

4. Poročilo o učno vzgojnih rezultatih ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja. 

5. Vprašanja in pobude staršev. 

 
 

K tč. 1) 

  

Predsednik Sveta staršev na podlagi prisotnih ugotovi sklepčnost. 

 

SKLEP: Svet staršev je sklepčen, od  17 povabljenih je prisotnih 11 staršev.  

 

K tč.  2)  

 

Gospod Stanislav Jančar predstavi povzetek zapisnika s prejšnje seje Sveta staršev. Člani sveta 

staršev niso imeli pripomb na zapisnik.   

 

SKLEP:  Zapisnik prejšnje seje Sveta staršev se potrdi.  

 

 

K tč. 3)  

 

Ravnatelj Darko Petrijan predstavi dosežke in aktivnosti šole od zadnje seje Sveta staršev (glej 

Prilogo). Posebej izpostavi prakso v tujini (Portugalska - Braga), posamezna tekmovanja z zelo 

dobrimi rezultati dijakov in uvrstitve na državna tekmovanja ter organizacijo promocijskih 

delavnic za osnovnošolce (naravoslovna, podjetniška delavnica). Posebej poudari dosežke 

poklicne mature ( 2 zlati maturantki), kulturne dogodke, Simbiozo, razne delavnice in športne 

dogodke (sprejem košarkarjev v Ljubljani). Ravnatelj omeni, da je letos šola vključena v projekt 

Šola ambasadorka Evropskega parlamenta in da bodo dijaki, ki sodelujejo v projektu v nedeljo, 

4.3.2018 odpotovali za teden dni v Bruselj.  

 

 

 

K tč. 4) 

 

Ravnatelj Darko Petrijan predstavi poročilo o učnem uspehu ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja. Učno uspešnost dijakov predstavi z grafičnimi prikazi po letnikih in izobraževalnih 

programih. 



Uspešni dijaki po letnikih: 

1.letniki: 70,4 % pozitivnih, 27,2 % negativnih, 2,4 % neocenjenih. 

2. letniki: 67,2 % pozitivnih, 32,8 % negativnih, 0 % neocenjenih. 

3. letniki: 76,4 % pozitivnih, 18,2 % negativnih, 5,4 % neocenjenih. 

4. letnik:  55,0 % pozitivnih, 32,5 % negativnih, 12,5 % neocenjenih. 

 

Uspešni dijaki po izobraževalnih programih: 

Ekonomska gimnazija: 78,8 % pozitivnih, 19,3 % negativnih, 1,9 % neocenjenih. 

Ekonomski tehnik: 61,3 % pozitivnih, 32,5 % negativnih, 6,2 % neocenjenih. 

Logistični tehnik: 74,6 % pozitivnih, 22,2 % negativnih, 3,2 % neocenjenih. 

Trgovec: 62,2 % pozitivnih, 32,4 % negativnih, 5,4 % neocenjenih. 

Ekonomski tehnik-pti: 54,5 % pozitivnih, 45,5 % negativnih. 

 

Ugotovitve: 

- slabši učni uspeh v triletnih programih, 

- veliko število negativnih in neocenjenih dijakov mora popravljati samo določen obseg 

snovi, 

- vzrok za neuspeh je premalo učenja, pomanjkanje notranje motivacije (veliko dijakov 

prihaja iz socialno šibkih okolij, kjer tudi razmere v družini vplivajo  na slab učni uspeh 

pri dijakih), dijaki s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ne sprotno 

opravljanje domačih nalog, neobiskovanje govorilnih ur, veliko izostankov nekaterih 

dijakov od pouka (opravičenih in neopravičenih). 

 

 

Ravnatelj v nadaljevanju pove, da bo v 3. letniku gimnazije pouk zgodovine še naprej 

nadomeščala prof. Franko iz Gimnazije Murska Sobota. Omeni, da bo še nekaj zamenjav 

izvajalcev v urniku, saj bo učiteljica nemščine šla dopolnjevat na Srednjo ekonomsko šolo v 

Maribor. 

 

V nadaljevanju ravnatelj predstavi neuspešnost dijakov posameznih letnikov po posameznih 

predmetih. Analizo zaključi s kratkim povzetkom obiska pouka 1. e oddelka pri pouku 

slovenščine. Poda zelo pozitivne izkušnje, saj so dijaki bili zelo motivirani in pripravljeni 

odprto govoriti o svojih čustvih, tudi ljubezni. Pohvali učiteljico, izvedbo učne ure in dijake. 

 

Ravnatelj je podal še nekaj predlogov, preko katerih bi lahko vplivali na izboljšanje učnega 

uspeha dijakov: 

- inovativna in vzpodbudna učna okolja in motivacija za učenje, 

- formativno spremljanje dosežkov dijakov, 

- diferenciacija in individualizacija pouka, 

- spremljanje obiska pouka in pravočasno ukrepanje, 

- govorilne ure učiteljev, dopolnilni in dodatni pouk, 

- sodelovanje s starši na GU in RU, sprotno obveščanje staršev o učnem uspehu, 

- obravnava učno-vzgojne problematike na oddelčnih učiteljskih zborih, 

- izvajanje DSP in sprotno spremljanje ter poročanje, 

- spremljanje izvajanja določb sklepov za pogojno vpisane dijake, 

- tematske razredne ure (razrednik naj pripravi program razrednih ur), 

- spremljava pouka (hospitacije ravnatelja). 

 

SKLEP: Svet staršev se je seznanil z učno-vzgojnimi rezultati ob koncu 1. ocenjevalnega 

obdobja šolskega leta 2017/18. 



K tč. 5) 

 

Ravnatelj seznani starše z vsebino naslednje seje Sveta staršev. S strani staršev ni bilo         

podanih nobenih vprašanj in pobud.  

 

Ravnatelj Darko Petrijan prav tako seznani starše z izvedbo spletnega anketiranja  dijakov za 

ocenjevanje učiteljev-samoevalvacija in z raziskavo Pisa za dijake, ki so rojeni leta 2002 . Več 

podatkov in navodil bodo dijaki dobili naknadno, pred samo izvedo raziskave. 

 

Seja sveta staršev je bil zaključena ob  17.30 uri. 

 

 
       Zapisnikar:                              Predsednik sveta staršev: 

   Nataša Škraban                                    Stanislav Jančar 

 

    
 


