
ZAPISNIK  2.  SESTANKA  SVETA  STARŠEV   
petek,  2.  februarja  2007  ob  16.00 
 
Prisotnost:  je  razvidna  iz  liste  prisotnih 

 

Predlagam  naslednji  dnevni  red: 

1. ugotovitev  prisotnosti  in  sklepčnosti  sveta  staršev  ter  sprejem  dnevnega  reda; 

2. analiza  učno-vzgojne  problematike  v  prvem  polletju; 

3. maturantski  ples; 

4. realizacija  letnega  delovnega  načrta  šole; 

5. obravnava  realizacije  nadstandardnih  storitev; 

6. razno. 

 

1.  Ugotovitev  prisotnosti  in  sklepčnosti  sveta  staršev  ter  sprejem  dnevnega  reda 

Ravnatelj  in  prisotni  so  ugotovili,  da  je  Svet  staršev  sklepčen.  Zaradi  opravičene  odsotnosti  

predsednika  in  namestnice  predsednika  Sveta  staršev,  so  se  vsi  prisotni  strinjali, da  sestanek  

vodi  ravnatelj. 

Sklep  št.  1: 

Svet  staršev  ugotavlja,  da  je  sklepčen  in  sprejema  dnevni  red  v  predloženi  obliki. 

 

2.  Analiza  učno-vzgojne  problematike  v  prvem  polletju 

Ravnatelj  je  podal  poročilo  o  učnem  uspehu  v  prvem  polletju.  V  prvem  polletju  so  učni  

rezultati  podobni  lanskim.  Pri  4.  letnikih  se  opaža, da  je  učni  uspeh  nekoliko  nižji  kot  v  

prejšnjih  letih.  Ta  problematika  je  posledica  tudi  povečanega  izostajanja  od  pouka  ter  

nemotiviranosti  dijakov,  kar  je  razvidno  iz  analitičnega  prikaza  v  prilogi.  Večjih  vzgojnih  

problemov,  razen  izostajanja,  na  gimnaziji  ni  bilo. 

Predstavnica  2. b  predlaga,  da  se  glede  učnega  uspeha  starši  pogovorijo  s  svojimi  otroci,  kajti  

starši  otrok  iz  2. b  so  to  storili  in  uspeh  je  že  viden. 

Tudi  predstavnik  1.  e  predlaga,  da  se  starši  morajo  bolj  potruditi  in  sodelovati  pri  vzgoji  

otroka  (npr.  klicanje  razrednika..). 

Sklep  št.  2: 

Svet  staršev  potrjuje  ravnateljevo  poročilo  o  učno-vzgojni  problematiki  v  prvem  polletju. 

 

3.  Maturantski  ples 

Ravnatelj  je  seznanil  predstavnike  staršev  četrtih  letnikov,  da  zaradi  veliko  povabljenih  s  strani  

dijakov,  maturantski  ples  ne  bo  mogel  biti  v  dvorani  ampak  v  avli  hotela.  Predstavniki  staršev  

s  tem  niso  bili  seznanjeni  in  predlagajo  sestanek  s  starši  vseh  četrtih  letnikov  oz.,  da  se  starši  

pisno  izjasnijo. 

 

4.  Realizacija  letnega  delovnega  načrta  šole 

Ravnatelj  seznani  prisotne,  da  realizacija  LDN-a  poteka  po  načrtu.  Starši  nimajo  nobenih  

pripomb. 

 

5.  Obravnava  realizacije  nadstandardnih  storitev 

Ravnatelj  seznani  prisotne,  da  je  večino  postavk  že  realiziranih  iz  šolskega  sklada.  Poročilo  bo  

podano  ob  koncu  šolskega  leta. 

  

6.  Razno 

Zaradi  problemov  s  ključi,  se  bo  začela  izvajati  zamenjava  vseh  ključavnic  na  garderobnih  

omaricah.  Uredili  pa  bodo  še  dodatne  omarice  (v  kletnih  prostorih). 

Predstavnik  1. e  predlaga,  da  bi  naj  gimnazija  svojim  dijakom  uredila  prosto  dostopne  

programe  (npr.  za  Power  Point). 

 

Sestanek  Sveta  staršev se je končal ob 17:20 h. 

 

Zapisničarka: Suzana Kosec                                                                              Ravnatelj Zvonko Kustec 


