
ZAPISNIK 

 

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

torek, 27.02.2017, ob 15.30 uri v učilnici N34. 

 

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

 

Predsednica Sveta staršev, gospa Valerija Mes Forjan, 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. 

 
 

Ad 1)  

Predsednica Sveta staršev na podlagi prisotnih ugotovi sklepčnost in predlaga overitelja 

zapisnika, in sicer Tatjano Gyergyek in Majo Mešič. 

 

SKLEP: Svet staršev je sklepčen, od  17 povabljenih je prisotnih 9 staršev. Svet staršev se 

strinja s predlaganima overiteljema zapisnika. 

 

 

Ad 2)  

Gospa Valerija Mes Forjan predstavi povzetek zapisnika s prejšnje seje Sveta staršev. Poda 

predlog za spremembo in dopolnitev pri sklepu št. 9: zapis »soglasno imenujejo« nadomestimo 

z zapisom »so izvolili«. Pri sklepu 9 nedokončan stavek »Zapisnik…« dopolnimo z zapisom 

»Zapisnik je priloga volilnega gradiva«. 

 

SKLEP:  Zapisnik prejšnje seje Sveta z vsemi dopolnitvami je s strani članov Sveta 

potrjen.  

 

 

Ad 3)  

Ravnatelj Darko Petrijan predstavi aktivnosti šole od zadnje seje Sveta staršev (glej Prilogo). 

Posebej izpostavi prakso v tujini, posamezna tekmovanja in dosežene rezultate dijakov ter 

organizacijo promocijskih delavnic za osnovnošolce (naravoslovna, astronomska delavnica). 

 

SKLEP: Svet staršev je seznanjen z aktivnostmi šole.  

 

 

Ad 4) 

 

Ga. Cvetka Gomboc Alt predstavi poročilo ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja. Učno uspešnost 

dijakov predstavi z grafičnimi prikazi po letnikih in izobraževalnih programih: 

 

  



Uspešni dijaki po letnikih: 

1.letniki: 63% pozitivnih, 32% negativnih, 5% neocenjenih 

2. letniki: 59% pozitivnih, 37% negativnih, 4% neocenjenih 

3. letniki: 62% pozitivnih, 33% negativnih, 5% neocenjenih 

4. letnik:  45% pozitivnih, 49% negativnih, 6% neocenjenih 

 

Uspešni dijaki po izobraževalnih programih: 

Ekonomska gimnazija: 60% pozitivnih, 36% negativnih, 4% neocenjenih 

Ekonomski tehnik: 63% pozitivnih, 29% negativnih, 8% neocenjenih 

Logistični tehnik: 55% pozitivnih, 42% negativnih, 3% neocenjenih 

Trgovec: 50 % pozitivnih, 42 % negativnih, 8% neocenjenih 

Ekonomski tehnik-pti: 41% pozitivnih, 59% 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, dijaki s 

primanjkljaji na posameznih področjih učenja, ne sprotno opravljanje domačih nalog, 

neobiskovanje govorilnih ur, veliko izostankov od pouka (opravičenih in 

neopravičenih) 

 

Ga. Cvetka Gomboc Alt pove, da je v šolskem letu 2016/17 predsednica dijaške skupnosti 

organizirala medsebojno učno pomoč dijakov višjih letnikov dijakom nižjih letnikov. Pove, da 

naj starši dijake spodbudijo za sprotno učenje in za obiskovanje govorilnih ur učiteljev. 

 

Ravnatelj doda, da je nekaterim dijakom 4. letnika naporen urnik, ker imajo veliko predmetov. 

Poudari, da se bo urnik marca za njih razbremenil, saj ne bo več podjetništva. Od takrat naprej 

bo poudarek na maturitetnih predmetih. Izpostavi možnost konzultacij 6. šolsko uro ob 

ponedeljkih. 

 

V nadaljevanju ravnatelj predstavi neuspešnost dijakov posameznih letnikov po posameznih 

predmetih. Analizo zaključi s poročilom profesorice matematike, ki se nanaša na sodelovanje 

dijakov pri pouku, njihovo učno uspešnost ter obiskovanje njenih govorilnih ur. 

 

Predlogi in ukrepi ravnatelja: 

- inovativna in vzpodbudna učna okolja 

- formativno spremljanje dosežkov dijakov 

- diferenciacija in individualizacija pouka 

- spremljanje obiska pouka in pravočasno ukrepanje 

- govorilne ure učiteljev 

- sodelovanje s starši na GU 

- obravnava učno-vzgojne problematike 

- izvajanje DSP in sprotno spremljanje 

- spremljanje izvajanje določb sklepa za pogojno vpisane dijake 

- tematske razredne ure 

- spremljava pouka 

 

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

obdobja šolskega leta 2016/17. 



Ad 5) Ravnatelj seznani starše z vsebino naslednje seje Sveta staršev. S strani staršev ni bilo 

podanih nobenih vprašanj in pobud.  

 

 

Sestanek je bil zaključen ob  16.50 uri 

 

 
       Zapisnikar:                              Predsednica sveta staršev: 

mag. Evelina Katalinić                        Valerija Mes Forjan 

 

    
Overiteljici zapisnika: 

- Tatjana Gyergyek 

- Maja Mešič 


