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Prisotni: 11 predstavnikov – razvidno iz podpisane liste prisotnosti 

Opravičeno odsotni: 10 predstavnikov, ki so se telefonsko opravičili ravnatelju 

Ostali prisotni: ravnatelj Zvonko Kustec 

Sestanek je vodil predsednik sveta staršev g. Boris Ostrc. 

 

Dnevni red: 

1. ugotovitev prisotnosti in sklepčnost Sveta staršev; 

2. sprejem dnevnega reda; 

3. analiza učno vzgojne problematike v drugem polletju; 

4. realizacija letnega delovnega načrta šole; 

5. razno. 

 

1. Ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti Sveta staršev 

Sklep št. 1: Svet staršev je ugotovil, da je prisotnih 11 od 21 predstavnikov staršev – dovolj 

prosotnih za sklepčnost. 

2. Sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 2: Svet staršev je soglasno sprejel predlog dnevnega reda. 

3. Analiza učno vzgojne problematike v drugem polletju 

Ravnatelj je podal učno-vzgojno problematiko v drugem polletju šolskega leta 2006/2007, ki je 

dobra oz. zadovoljujoča. 

Sklep št. 3 Svet staršev je soglasno sprejel poročilo in oceno ravnatelja o učno-vzgojni 

problematiki v drugem polletju šolskega leta 2006/2007. 

4. Realizacija letnega delovnega načrta šole 

Ravnatelj je podal realizacijo delovnega načrta šole. Program je bil realiziran v celoti. 

Sklep št. 4 Svet staršev je soglasno sprejel poročilo in oceno ravnatelja o realizaciji delovnega 

načrta šole.  

5. Razno 

Ravnatelj je načel problematiko: 

 Sodelovanja staršev s šolo oz. razredniki pri reševanju tekočih težav dijakov. 

 Število ocenjevalnih obdobij v naslednjem šolskem letu. Starši predlagajo tri ocenjevalna 

obdobja za prve in druge letnike. 

 Problematiko obveznih strokovnih ekskurzij z vidika plačevanja in motenj pouka. 

Starši so opozorili na problematiko kasnenja položnic. 

Sestanek se je končal ob 17.30. 

Zapisal: Zvonko Kustec    Predsednik Sveta staršev: Boris Ostrc 

      

Ljutomer, 27. 9. 2006 


