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Prisotni: trinajst članov predstavnikov razredov (razvidno na listi prisotnosti) 

Ostali prisotni: ravnatelj, Zvonko Kustec 

Sestanek vodi predsednik Sveta staršev g. Vladimir Škof. 

Predlagne točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Poročilo komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 
3. Poročilo komisije za izbiro agencije za izvedbo maturantske ekskurzije 
4. Polletna realizacija LDN-ja za šolsko leto 2008/2009 
5. Šolski sklad 
6. Ocena ravnateljevega dela v letu 2008 
7. Razno: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

 Sklep št. 1:   Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih 

skupnosti in sprejema predloženi dnevni red. 

2. Poročilo komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 

Poročilo je  podal ravnatelj. Potrebno se je načelno dogovoriti za način izvedbe za naslednje 

šolsko leto. Po izboru komisije  je bila za za šolsko leto 2008/09 izbrana plesna šola Salsa iz 

Maribora. 

Pobuda iz strani predstavnikov staršev je bila, da bi se naj maturantski ples za šolsko leto 

2009/2010 po proučitvi kapacitete in cene izvedel v novi telovadnici, kjer bi lahko cela generacija 

maturantov imela skupni ples. Izbor plesne šole se naj opravi glede na celotno izvedbo 

(pogostitev, oprema, okrasitev prostora) maturantskega plesa. 

  

Sklep št. 2:  Svet staršev ugotavlja, da je izbira potekala v skladu z zahtevkom za ponudbo. 

Izbrana je bila plesna šola Salsa. 

3. Poročilo komisije za izbiro agencije za izvedbo maturantske ekskurzije 

Poročilo je podal ravnatelj. Potrebno se je načelno dogovoriti za način izvedbe za naslednje šolsko 

leto. Iz strani šole se predelaga, da bi se izbrala enotna destinacija Grčija, z določenimi ogledi po 

sledeh antične Grčije. 

 

Starši so mnenja, da se naj odločijo dijaki in pa predvsem starši za ponudbo destinacije. Vsak kraj 

ima svoj zgodovinski pomen. 

  

Sklep št. 3:  Svet staršev ugotavlja, da je izbira glede maturantskega izleta za šolsko leto 

2008/2009,  potekala v skladu z zahtevkom za ponudbo. Izbrana je bila agencija Mondial z 

destinacijo Španija. 
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4. Polletna realizacija LDN-ja za šolsko leto 2008/2009 

Poročilo je podal ravnatelj. Realizacija LDN za šolsko leto 2008/2009 poteka po načrtu.  

Predlog s strani staršev je bil, da bi se naj kontrolne naloge-testi razporedili enakomerno skozi vse 

mesece.  

Priloga: Učni uspeh ob koncu 1. polletja 

 

Sklep št. 4:  Svet staršev, na podlagi ravnateljevega poročila, potrjujeje polletno realizacijo 

LDN za šolsko leto 2008/2009.  

5. Šolski sklad 

Polletno poročilo je podal ravnatelj. Opozoril je tudi na  racionalino porabo sredstev nadstandarda.  

Predlog staršev, glede fotokopij, ki so največji strošek iz standarda je, da se prouči glede fotokopij, 

ki jih prejmejo dijaki in ali je smotrno kupiti delovne zvezke, glede na to, da se veliko stvari 

utrjevanja znanja pri raličnih predmetih uporabi iz fotokopij. 

 

Sklep št. 5: Svet staršev  je seznanjen s porabo iz sredstev nadstandarda in nalaga 

ravnatelju, da se v novem šolskem letu prouči poraba in potreba  fotokopij ter da se 

pridobljena sredstva porabijo za potrebe standarda pri pouku in ne fotokopij. 

6. Ocena ravnateljevega dela v letu 2008 

Priloga: Okrožnica MŠŠ št.:6035-2/2009 

 

Sklep št. 5:   Svet staršev je ravnateljevo delo za leto 2008 ocenil kot zelo dobro, z 

obrazložitvijo, da so zadovoljni z delom,  brez pripomb in soglašajo z mnenjem, da se kljub 

težavam na vseh področjih trudi uresničevati delovni načrt. 

7. Razno:  

Izpostavljeno je bilo vprašanje glede šolske malice. Po pregledu jedilnika in kratki razpravi je bilo 

izoblikovano   mnenje, da so malice primerne za dijake. 

 

Zapisala Ravnatelj Predsednik Sveta staršev 

Tončka Balažič Zvonko Kustec Vladimir Škof 

 


