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ZAPISNIK 
sestanka Sveta staršev Srednje ekonomske in trgovske 

šole, dne 5. 10. 2016 ob 16.00 
 
 
Prisotni: lista prisotnosti, Inga Krusič Lamut (ravnateljica) 
Odsotni: Donatella Slemenšek-Križaj, Lilijana Marion, Tanja Slapernik-Tominec 
(opravičila), Tamara Pušpan-Prinčič, Miran Mladovan (opravičil), Nataša Manfreda, 
Nataša Leban (opravičila), Julijana Ipavec (opravičila) 
 
Dnevni red: 

1. potrditev zapisnika prejšnje seje, 

2. poročilo ravnatelja 2015/2016, 

3. samoevalvacijsko poročilo 2015/2016, 

4. letni delovni načrt 2016/2017, 

5. pobude in predlogi staršev. 

AD1.: Predstavniki staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje.  
 
AD2.: Ravnateljica je predstavila poročilo o delu v šolskem letu 2015/2016. Na 
poročilo ni bilo pripomb. 
 
Sklep 2: Poročilo o delu za šolsko leto 2015/2016 je bilo obravnavano. 
 
AD3.: Ravnateljica je predstavila Samoevalvacijsko poročilo 2015/2016. Na poročilo ni 
bilo pripomb, so pa starši podali mnenja o posameznih ugotovitvah samoevalvacije in 
komentirali posamezne ocene, ki so bile ugotovljene pri anketiranju dijakov. 
 
Sklep 3: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/2016 je bilo 
obravnavano. 
 
AD4.: Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt 2016/2017. Na delovni načrt ni 
bilo pripomb. 
 
Sklep 4: Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017 je bil obravnavan. 
 
AD5.: Ravnateljica je prosila starše za predlog predstavnika v Šolski sklad.  
 
Sklep 5: Predstavnica staršev v Šolskem skladu je gospa Barbara Košuta. 
 
Starši so izrazili zaskrbljenost glede poučevanja slovenščine pri prof. NR in 
matematike pri prof. ELŽ. Pohvalili pa so prof. Čotar. Ravnateljica bo posredovala 
mnenje staršev profesoricam.  
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Starši so podali mnenje, da bi maturantski ples organizirali bolj zgodaj kot po navadi, 
zaradi obveznosti dijakov zaključnih letnikov. Dijaki bodo imeli sestanek s ponudniki 
organizacije maturantski plesov, kjer bodo uskladili tudi termine. 
Starši so podali mnenje, da je potrebno spodbuditi udeležbo dijakov na strokovnih 
ekskurzijah in izmenjavah. Menijo, da so nekatere strokovne ekskurzije preveč 
natrpane z ogledi. Ravnateljica bo mnenje prenesla učiteljskemu zboru. 
Starši so predlagali ponovni sestanek sveta staršev v februarju 2017.  
 
 
Zapisala: 
Inga Krusič Lamut, l. r. 
 
        

Predsednik Sveta staršev 
                                                                   Srednje ekonomske in trgovske šole 
          Friderik Markovčič, l. r. 
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