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ZAPISNIK 

 

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

torek, 6. 10. 2015, ob 17.30 uri v učilnici N34. 

 

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

 

Ravnatelj, g. Darko Petrijan pozdravi prisotne ter predlaga naslednji  

 

dnevni red: 

 
1. Ugotovitev prisotnosti in dokonstituiranje Sveta staršev 
2. Imenovanje predsednika in namestnika Sveta staršev 
3. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 
4. Obravnava analize Letnega delovnega načrta za šol. leto 2014/15 
5. Obravnava predloga Letnega delovnega načrta za šol. leto 2015/16 
6. Imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda EŠ 
7. Imenovanje predstavnika staršev v komisijo za šolsko prehrano 
8. Vprašanja in pobude staršev 

 
Člani Sveta staršev se strinjajo z dnevnim redom. 

 

K tč. 1 

Ravnatelj na podlagi prisotnih ugotovi sklepčnost ter zaprosi za predstavitev staršev,  ki so na 

seji Sveta staršev prvič. Zaradi poteka mandata nekaterih članov Sveta staršev se je Svet 

staršev ponovno konstituiral. Ravnatelj predlaga overitelja zapisnika, in sicer Melito 

Gruškovnjak in Vido Nemec. 

 

SKLEP 1:  Svet staršev je sklepčen, od  povabljenih 17 je prisotnih 13 staršev.  

 

K tč. 2 

Ravnatelj staršem predlaga, da podajo predloge za imenovanje novega predsednika Sveta 

staršev, ker se je g. Vladimirju Skuhali zaradi zaključka izobraževanja njegove hčerke iztekel 

mandat. Prav tako starše pozove, da podajo predlog za imenovanje namestnika predsednika 

Sveta staršev. Starši predlagajo in soglasno potrdijo za novo predsednico Sveta staršev go. 

Valerijo Mes Forjan, za njeno namestnico pa go. Tatjano Gyegyek. Ga. Valerija Mes Forjan 

prevzame vodenje seje. 

 

SKLEP 2: Za predsednika Sveta staršev se imenuje Valerija Mes Forjan (3.a), za njeno 

namestnico pa Tatjano Gyergyek (1.d). 

 

K tč. 3 

 

Predsednica Sveta staršev Valerija Mes Forjan predstavi zapisnik prejšnje seje Sveta staršev 

in povzame sklepe seje. 

 

SKLEP 3: Starši soglasno potrdijo zapisnik prejšnje seje. 
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K tč. 4 

Cvetka Gomboc Alt predstavi številčno stanje in analizo učno-vzgojnih rezultatov dijakov po 

posameznih letnikih in po posameznih vzgojno-izobraževalnih programih v šolskem letu 

2014/2015. Najuspešnejši so bili dijaki 3. letnikov. Poudari, da je slabši učni uspeh opazen pri 

dijakih, ki niso redno obiskovali pouka. V nadaljevanju predstavi ukrepe, ki so prispevali k 

izboljšanju učnega uspeha (sprotno informiranje staršev, obiskovanje govorilnih ur, učenje 

strategij za učenje pri pouku, vzgoja za odgovornost). 

 

V nadaljevanju pove, da je šola uspešno izvajala tudi izobraževanje v programih 

izobraževanja odraslih. Izpostavi zlato maturantko na poklicni maturi. 

 

Poudari, da so bili rezultati splošne mature v primerjavi s preostalimi strokovnimi 

gimnazijami v Sloveniji pri večini predmetov nadpovprečni. 

 

Realizacija pouka v šolskem letu 2014/15 je bila zelo dobra.  

 

Analizo Letnega delovnega načrta zaključi s podrobno predstavitvijo dosežkov dijakov in 

učiteljev v šolskem letu 2014/15. 

 

 

SKLEP 4: Svet staršev soglaša s poročilom realizacije LDN za šolsko leto 2014/15. 

 

K tč. 5 

Ravnatelj predstavi Letni delovni načrt Ekonomske šole za šolsko leto 2015/2016. Predstavi 

številčno stanje dijakov po letnikih in izobraževalnih programih (9 mladinskih oddelkov in 8 

skupin), zasedenost predmetnika in izobraževanja zaposlenih. Našteje obvezne izbirne 

vsebine in planirane ekskurzije, pri čemer omeni, da bodo delno financirane iz šolskega 

sklada. Predstavi šolski koledar, koledar splošne in poklicne mature ter termine  praktičnih 

usposabljanj pri delodajalcu.  

 

Na kratko predstavi: 

 odprti kurikul, ki ga oblikuje šola v sodelovanju z delodajalci, 

 dodatno strokovno pomoč (kdo je upravičenec in kdo izvaja), 

 delavce s posebnimi pooblastili,  

 plan hospitacij,  

 razdelitev dela svetovalne službe, 

 odnos dijakov do šolske malice, 

 organiziranost Dijaške skupnosti 

 plan vpisa za šolsko leto 2016/2017,  

 sodelovanje šole s starši,  

 projekte, aktivnosti in  

 program šolske knjižnice. 

 

Predlaga, da je tudi v šol. letu 2015/16 prispevek staršev v šolski sklad 20 €. Prispevek je 

prostovoljen. Podrobno predstavi načrt porabe in pridobivanja sredstev šolskega sklada, ki so 

namenjena financiranju nadstandardnih dejavnosti za dijake, ki jih organizira šola. 

 

 

SKLEP 5: Svet staršev soglaša k predlaganemu LDN za šolsko leto 2015/16.  

K tč. 6  
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Predsednica Sveta staršev povabi člane k predlaganju kandidatov za imenovanje v Svet 

zavoda EŠMS. Starši predlagajo go. Tatjano Gyergyek in go. Majo Mešič.  

 

SKLEP 6: Za člana staršev v Svetu zavoda EŠMS se imenujeta Tatjana Gyergyek in 

Maja Mešič. 

 

K tč. 7 

 

Predsednica Sveta staršev povabi k imenovanju predstavnika staršev v komisijo za šolsko 

prehrano. Predstavniki staršev predlagajo v komisijo za šolsko prehrano g. Viljema Kočarja. 

 

SKLEP 7: V komisijo za šolsko prehrano se imenuje g. Viljem Kočar. 

 

K tč. 8 

Predsednica Sveta staršev izpostavi organizacijo maturantskih izletov in maturantskih plesov 

v šolskem letu 2015/16. Ravnatelj pove, da so na 1. roditeljskem sestanku omogočili 

predstavitev različnih ponudnikov ter poudari, da je odločitev glede organizacije prepuščena 

dijakom in njihovim staršem, šola pa jim bo pri tem nudila vso potrebno pomoč.  

 

Sejo Sveta staršev ravnatelj zaključi z zahvalo prejšnjemu predsedniku Sveta staršev g. 

Vladimirju Skuhali. Prav tako pa g. Skuhala zaželi novi predsednici Sveta staršev obilo 

uspeha pri vodenju, vsem preostalim članom Sveta staršev pa se zahvali za dobro sodelovanje. 

 

Sestanek je bil zaključen ob 19.05 uri 

 

 

 
    Zapisnikar:                               Predsednica sveta staršev: 

mag. Evelina Katalinić                        Valerija Mes Forjan 

 

 

 

 
Overiteljici zapisnika: 

   

- Melita Gruškovnjak  

 

 

- Vida Nemec 


