
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 1. SEJE 

F r a n c a  M i k l o š i č a  SVETA STARŠEV 

L j u t o m e r  v petek, 28. septembra 2012 ob 15.30 uri 
Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 

Predlagane točke dnevnega reda: 
1. UGOTOVITEV PRISOTNOSTI IN KONSTITUIRANJE SVETA STARŠEV 

2. VOLITVE PREDSEDNIKA SVETA STARŠEV IN NJEGOVEGA NAMESTNIKA 

3. SPREJEM DNEVNEGA REDA 

4. POTRDITEV ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 

5. IMENOVANJE KOMISIJE ZA IZBIRO PLESNE ŠOLE ZA MATURANTSKI PLES 

6. IMENOVANJE KOMISIJE ZA IZBIRO MATURANTSKE EKSKURZIJE 

7. OBRAVNAVA POROČILA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012 

8. OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013 

9. NAČRT VPISA V ŠOLSKEM LETU 2013/2014 

10. ŠOLSKI SKLAD 2011/2012 IN 2012/2013 

11. RAZNO 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 
 
Sklep št. 1: Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih 

skupnosti. 

2. Volitve predsednika sveta staršev in njegovega namestnika 
Ravnatelj je predlagal, da članici Sveta staršev Danica Balažic in Brigita Čeh nadaljujeta z 
opravljanjem funkcije, ki sta jo opravljali tudi v preteklem šolskem letu. Kot tretjo predstavnico 
Sveta staršev je predlagal Gabrijelo Kuhar. Kot predstavnice Sveta staršev v Svetu šole je 
ravnatelj predlagal Brigito Čeh, Danico Balažic in Gabrijelo Kuhar. Prisotni predstavniki staršev 
niso imeli predlogov. 
 
Sklep št. 2: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Brigito Čeh za predsednico Sveta staršev 

v šolskem letu 2012/2013. 
 

Sklep št. 3: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Danico Balažic za prvo namestnico 
predsednice Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013. 
 

Sklep št. 4: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Gabrijelo Kuhar za drugo namestnico 
predsednice Sveta staršev v šolskem letu 2012/2013. 
 

Sklep št. 5: Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil naslednje člane Sveta staršev v Svet šole: 
Brigito Čeh, Danico Balažic in Gabrijelo Kuhar. 

3. Sprejem dnevnega reda 
Sklep št. 6: Svet staršev sprejme dnevni red v predlagani obliki. 



4. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev 
Sklep št. 7: Svet staršev sprejme zapisnik zadnje seje z dne 7. 6. 2012 v predlagani obliki. 

5. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 
Ravnatelj je predlagal, da se način izbire in postopek izvedbe ne razlikuje od prejšnjih let in da se 
nadaljnji postopki glede maturantskega plesa dogovorijo na sestanku, ki bo še istega dne ob 17.00 
uri. Komisijo bo vodila Barbara Špilak. 
 
Sklep št. 8: Svet staršev imenuje Komisijo za izbiro plesne šole za Maturantski ples 2013 v 

naslednji sestavi: predstavniki staršev razrednih skupnosti 4. letnikov, predstavniki 
razrednih skupnosti 4. letnikov in razredniki 4. letnikov. Komisija izmed sebe izvoli 
predsednika in namestnika. 

6. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije 
Ravnatelj je povedal, da se način izbire in postopek izvedbe ne razlikuje od prejšnjih let in da se 
nadaljnji postopki glede maturantske ekskurzije dogovorijo na sestanku, ki bo še istega dne ob 
17.00 uri. Komisijo bo vodil Franc Čuš. 
 
Sklep št. 9: Svet staršev imenuje Komisijo za izbiro agencije za izvedbo Maturantske ekskurzije 

2013 v naslednji sestavi: predstavniki staršev razrednih skupnosti 3. letnikov, 
predstavniki razrednih skupnosti 3. letnikov in razredniki 3. letnikov. Komisija izmed 
sebe izvoli predsednika in namestnika. 

7. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2011/2012 
Ravnatelj je povedal, da je bil Letni delovni načrt za preteklo šolsko leto uspešno realiziran. Svojo 
trditev je ponazoril tudi s prikazom doseženega učnega uspeha dijakov v lanskem šolskem letu in 
z dosežki dijakov pri splošni oz. poklicni maturi. 
Ravnatelj je prisotne tudi obvestil, da se ugodi pobudi dijakov za podaljšanje glavnega odmora 
med 4. in 5. šolsko uro z 10 na 15 minut. S tem se bo omogočil daljši čas za malico dijakom, ki 
imajo v času odmora za malico izbirne predmete (predvsem so to dijaki 4. letnikov). Nov urnik 
začne veljati s 1. 10. 2012, kar je vnešeno tudi v zapis Letnega delovnega načrta. 
F. Mihalič je na koncu opozoril na problem kampanjskega učenja in pomanjkanje trajnostnega 
znanja pri dijakih. Ravnatelj je razložil, da gre tu predvsem za naravnanost šolskega sistema, ki s 
pravilniki predpisuje napovedovnje kot tudi same načine preverjanja znanja. 
 
Sklep št. 10: Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Poročilo LDN Gimnazije 

Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2011/2012. 

8. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2012/2013 
Ravnatelj je povedal, da je LND za šolsko leto 2012/2013 začrtan podobno kot prejšnja leta, 
izpostavil pa je nekaj stvari. Gimnazija je že tretje leto vključena v poskus MIZKŠ, kar bo dijakom 
tudi v letošnjem šolskem letu dajalo možnost za  vključitev v tri poudarjene naravoslovne 
predmete. V tem šolskem letu bo maturirala tudi prva skupina dijakov predšolske vzgoje, ki se je 
izobraževala po prenovljenem programu. V gimnazijskem programu španščina še naprej ostaja kot 
izbirni predmet v 2. in 3. letniku, ni pa je mogoče vključiti v predmetnik kot drugi tuji jezik. Za 
drugo leto so planirane tudi že različne prireditve ob 50-letnici šole in 200-letnici rojstva F. 
Miklošiča. 
 



Sklep št. 11: Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Letni delovni načrt Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2012/2013. 

9. Načrt vpisa v šolskem letu 2013/2014 
Ravnatelj je predlagal, da načrt vpisa v šolskem letu 2013/2014 ostane enak kot je bil za preteklo 
leto: 
ñ 4 gimnazijski oddelki (112 vpisnih mest) 
ñ 2 vzgojiteljska oddelka (56 vpisnih mest) 
ñ 1 maturitetni tečaj (36 vpisnih mest) 

Sklep št. 12: Svet staršev soglaša k načrtu vpisa v šolskem letu 2013/2014. 

10. Šolski sklad 2011/2012 in 2012/2013 
Ravnatelj je povedal, da se je v šolskem letu 2010/2012 v šolski sklad zbralo 19.023,00 € oz. 
80,5% planiranega. Iz šolskega sklada se financirajo mesečnik GFML, generacijska knjiga in 
fotokopije. Skupni stroški izdajanja mesečnika GFML, generacijske knjige in fotokopij so znašali 
55.587,00 €, zato bo razliko v stroških pokrila Gimanzija Franca Miklošiča Ljutomer.  
Ravnatelj je za naslednje leto predlagal, da starši prispevajo 40,00 € na dijaka za gimnazijski 
program in 20,00 € na dijaka za vzgojiteljski program. Iz šolskega sklada se še vedno ohranja 
financiranje fotokopij, generacijske knjige in izdajanja mesečnika GFML. Razliko bo krila šola iz 
donatorskih in svojih virov.  
 
Sklep št. 13: Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja sprejel poročilo o porabi zbranih 

sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2011/2012. 
 
Sklep št. 14: Svet staršev je na osnovi predloga ravnatelja sprejel predlog porabe zbranih 

sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2012/2013. 

11. Razno 
Pod to točko Svet staršev ni imel nobenih vprašanj oziroma pripomb. 
 
Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 16.50 uri. 

 

Zapisničarka: 
 

Klavdija Zver 

Ravnatelj: 
 

Zvonko Kustec 

Predsednice Sveta staršev: 
Brigita Čeh 

 

 


