
ZAPISNIK  
 

2. seje Sveta staršev Ekonomske šole Murska Sobota, Srednje šole in gimnazije, v šol. letu 

2015/2016, ki je bila v torek, 16. 2. 2016 ob 16.15 uri v učilnici N34. 

 
Prisotnost članov Sveta staršev je razvidna iz liste prisotnosti in je priloga zapisnika.  
Predsednica Sveta staršev, gospa Valerija Forjan Mes, 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 
 
 
Ad 1)  
Predsednica Sveta staršev na podlagi prisotnih ugotovi sklepčnost sveta staršev. 
 
SKLEP: Svet staršev je sklepčen, od 17 povabljenih je prisotnih 11 staršev.  
 
 
Ad 2)  

Gospa Valerija Forjan Mes prebere zapisnik in sklepe s prejšnje seje Sveta staršev. 
 
SKLEP: Zapisnik prejšnje seje sveta staršev je s strani članov soglasno potrjen.  
 
 
Ad 3)  
 

Ravnatelj je najprej povzel dogajanje na informativnih dnevih. Povedal je, da je na predstavitev naše 

šole prišlo več osnovnošolcev kot prejšnje leto. Zadovoljiv je bil obisk ekonomske gimnazije in 

ekonomskega tehnika, manj zadovoljiv je bil obisk programa logistični tehnik. Tudi zanimanje za 

program trgovec se je povečalo. 

Meni, da bi lahko na vpis vplivala tudi možnost opravljanja prakse v tujini (Kanarski otoki, 

Portugalska). Dijaki, ki odhajajo na prakso v zimskih počitnicah, bodo pouku sledili preko spletnih 

učilnic, javljali se bodo preko skypa in facebooka. Naslednje leto odhajajo naši dijaki tudi v Dublin in 

Portsmouth. 

 

Ravnatelj predstavi aktivnosti, ki so potekale od septembra do februarja. 

 

Meseca septembra smo izvedli naslednje aktivnosti: 

 podelitev spričeval maturantom 

 obeležitev svetovnega dneva jezikov 

 izvedba tekmovanja iz diabetesa 

 17.9. dan mobilnosti 

 25. 9. obisk  literata Iva Ferbežarja. 

 



Oktobra so dijaki in učitelji:  

 10. 10. obeležili Svetovni dan duševnega zdravja 

 23.10. bili soorganizatorji okrogle mize (organiziral Zavod Ekokultura iz Lendave) Siva 

ekonomija mene briga- 

 15. 10. izvedli prve naravoslovne delavnice za osnovnošolce 

 19.10. izvedli delavnice Simbioza 

 zaključili inovacijski projekt 

 odšli na prakso na Malto 2015 (5 naših dijakov) 

 izvedli tradicionalni slovenski zajtrk 

 izvedli prve tržnice na osnovnih šolah 

 obeležili Evropski teden zmanjševanja odpadkov. 

 

Meseca decembra smo: 

 izvedli aktivnosti ob Svetovnem dnevu boja proti aidsu 

 7. 12. obiskali KPK in Računsko sodišče (projekt Dijaki proti korupciji) 

 sodelovali na Izum-u 2015 

 izvedli božično novoletni bazar 

 23. 12. 2015 izvedli proslavo in radijsko oddajo 

 

Meseca januarja in februarja so potekale naslednje aktivnosti: 

 Šolsko tekmovanje: nemški jezik, geografsko tekmovanje, zgodovino 

 Najdi študij 2016 

 Maturantski plesi 

 Pripravljali smo turistično ponudbo naše regije in  prejeli dve zlati in eno srebrno priznanje. 

 Zelo uspešni smo bili tudi v okviru reševanja izzivov za podjetja. Zasedli smo prvo in drugo 

mesto. Podjetja (Terme 3000, Zdravilišče Radenci, Panorganic) izpostavili težave, ki jih imajo 

v podjetjih, dijaki pa so poskušali s svojega vidika poiskati rešitve. Dijaki so lahko teoretično 

znanje povezali s prakso. 

 Sodelovali smo na mladem valu 

 

21. 2.  odhajajo dijaki na prakso na Kanarske otoke, 20. 2. na Portugalsko 

Trenutno na šoli poteka Simbioza. 18. 2. bomo izvedli zimski športni dan na Rogli. 

 

Predsednica pohvali šolo in učitelje za izvedene aktivnosti. 

 

Ad 4)   
 

Ravnatelj poda poročilo o učno vzgojnih rezultatih ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja. 
Povzame uspešnost po oddelkih: 
1.a: 75%  2.a: 73%  3.a: 50%  4.a: 59% 

1.c: 64 %  2.c: 69%  3.c: 50%  4.c: 50% 

1.d: 69 %  2.d: 53%  3.d: 30%  4.d: 43% 

1.e: 38%  2.e: 50%  3.e: 77% 

1.g: 21%  2.g: 67% 

 

Ugotavljamo, da je učni uspeh nižji v triletnih programih. 

Veliko št. negativno ocenjenih dijakov ima za popraviti samo določen obseg učne snovi. 



Ravnatelj pove, da smo na učiteljskem zboru analizirali vzroke za učno neuspešnost dijakov. 

Ugotavljamo naslednje vzroke: 

 premalo učenja 

 pomanjkanje notranje učne motivacije 

 dijaki ne delajo domačih nalog 

 primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

 ne obiskujejo govorilnih ur 

 veliko izostankov od pouka (tudi opravičenih). 

 

Sprejeli smo naslednje ukrepe: 

 spodbujanje k redni prisotnosti pri pouku 

 spodbujanj sprotnega dela,  

 dodatno utrjevanje in ponavljanje učne snovi 

 spodbujanje k medsebojna pomoči dijakov 

 obiskovanje govorilnih ur učiteljev 

 oblikovanje terminskega načrta pisnih ocenjevanj 

 oblikovanje osebnih izobraževalnih načrtov 

 dijakom bomo ponovno pokazali različne strategije učenja 

 organizirali bomo dopolnilni pouk (mat, drugi predmeti) 

 spremljamo izvajanj DSP 

 sodelovanje s starši 

 izvedba tematskih razrednih ur 

 obravnavali smo učno vzgojno problematiko na OUZ 

 ravnatelj bo spremljal pouk 

 oblikovali bomo vprašalniki za dijake in izvedli analizo. 

 

Ad 5)   
 
Predstavnica 2. a oddelka je izpostavila ocenjevanje pri angleščini. Dijaki so pisali pisno ocenjevanje 

znanj. POZ je bilo sestavljeno iz 9 strani nalog in dodatno še iz eseja. Predviden čas za ocenjevanje je 

bila 1 šolska ura, so pa pisali 2 šolski uri. Dijaki so se pritožili, da je bilo naporno, predvsem za 

dijakinjo, ki ima odločbo o usmeritvi. 

Ravnatelj je povedal, da se bo pogovorili s profesorico angleščine in analiziral pisno ocenjevanje. 

 

Predsednica sveta staršev je vprašala, ali je v vprašalniku zajeto tudi mnenje dijakov o govorilnih 

urah. Ravnatelj pove, da ne, lahko pa vprašanje dodamo. 

 

Svetovalna delavka Nataša Gomiunik izpostavi skrb glede vedno večjega števila neocenjenih dijakov. 

Dijaki namesto negativne ocene raje izostanejo od pouka. Pri tem spodbudi starše, da so pozorni pri 

opravičevanju izostankov. 

  

Predstavnica _____oddelka predlaga, da bi starši prevzeli opravičila npr. na govorilni uri.  

 

Gospa Merčnik izpostavi, da so težave pri malici. Računalnik- čitalec ne zazna vedno črtne kode. 

 

Položnice za šolski sklad- prostovoljne narave (glasbena oprema, ekskurzije) 

 



Ravnatelj še pove, da bomo poslali položnice za šolski sklad. Načrtujemo tudi sodelovanje s 

podjetjem GMT v okviru evropskega projekta v naslednje šolskem letu (praksa, izmenjave v okviru 

pouka). 

 

Sestanek je bil zaključen ob 17. 45 uri. 

 

 

Zapisnikar:       Predsednica sveta staršev: 

Nataša Gomiunik      Valerija Mes Forjan 

 

 

 

Overiteljici zapisnika: 

 

Melita Gruškovnjak 

 

 

Vida Nemec 


