
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV 

F r a n c a  M i k l o š i č a  v šolskem letu 2011/2012 

L j u t o m e r  v petek, 30. septembra 2011 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	  2010/2011	  
8.	   Obravnava	  Letnega	  delovnega	  načrta	  šole	  za	  šolsko	  leto	  2011/2012	  
9.	   Načrt	  vpisa	  v	  šolskem	  letu	  2012/2013	  
10.	   Šolski	  sklad	  2010/2011	  in	  2011/2012	  
11.	   Obravnava	  sprememb	  pravilnika	  o	  ocenjevanju	  znanja	  
12.	   Razno	  
 
1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 

Ravnatelj je na začetku Svetu staršev predstavil nove pripravnike na Gimnaziji: Lauro Gerenčer, 
Liljano Kerčmar, Miha Mohoriča, Mihaelo Sušec ter Moniko Zanjkovič. Člane Sveta staršev je 
pozval, da si določijo namestnike, ki jih bodo v primeru morebitne odsotnosti zastopali na 
prihodnjih sestankih 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 se sestava Sveta staršev iz prejšnjega šolskega leta ohrani. Nato je Svet 
staršev izglasoval naslednje sklepe: 

Sklep št. 2:  Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Silvo Duh za predsednico Sveta 
staršev v šolskem letu 2011/2012. 

Sklep št. 3:  Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Brigito Čeh za prvo namestnico 
predsednice Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012. 

Sklep št. 4:  Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Danico Balažic za drugo namestnico 
predsednice Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012. 

3. Sprejem dnevnega reda 
Sklep št. 5:  Svet staršev sprejme dnevni red v predlagani obliki. 

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

5. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 
Svet staršev je predlagal, da se v četrtek 6.10.2011 ob 18.00 uri zberejo člani komisije in glasujejo 
o izbiri plesne šole. Član sveta staršev je predlagal, da naj šola organizatorju maturantskega plesa 



postavi pogoj o lokalnih dobaviteljih hrane in pijače. Ravnatelj je odgovoril, da so takšni dogovori 
že potekajo. Potem je predstavil pomen imenovanja komisije nakar je Svet staršev sprejel: 

Sklep št. 7:  Svet staršev imenuje Komisijo za izbiro plesne šole za Maturantski ples 2012 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 
Svet staršev je predlagal, da se v četrtek 6.10.2011 ob 18.00 uri zberejo člani komisije in glasujejo 
o izbiri agencije za izvedbo maturantske ekskurzije. Potem je predstavil pomen imenovanja 
komisije nakar je Svet staršev sprejel: 

Sklep št. 8:  Svet staršev imenuje Komisijo za izbiro agencije za izvedbo Maturantske 
ekskurzije 2012 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 2010/2011 
Ravnatelj je predstavil uspehe v prejšnjem šolskem letu: učni uspehi, veliko število priznanj in 
medalj iz najrazličnejših tekmovanj, uspehi pri maturi tako gimnazijskega, 13 zlatih maturantov, 
kot tudi vzgojiteljskega  programa, 4. zlati maturanti, udeležba na različnih prvenstvih iz znanj itd. 
Obenem je izpostavil tudi izjemno uspešnost programa učbeniškega sklada.  

Sklep št. 9:  Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Poročilo LDN Gimnazije 
Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2010/2011. 

8. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2011/2012 
Ravnatelj je povedal, da je LDN za šolsko leto 2011/2012 začrtan podobno kot prejšnja leta. Svet 
staršev je obvestil, da je prišlo do spremembe datuma maturantskega plesa, ki bo izveden 24. in 
25. februarja. Ravnatelj je Svet staršev opozoril na razliko med obveznimi in izbirnimi 
ekskurzijami ter na možnost pridobitve nemške jezikovne diplome (DSD), ki dijakom in 
dijakinjam odpira vrata tujih univerz. Svetu staršev je ponovno predstavil možnosti, ki jih nudi E-
asistent. 

Sklep št. 10:  Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Letni delovni načrt 
Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2011/2012. 

9. Načrt vpisa v šolskem letu 2012/2013 
Ravnatelj je predlagal naslednji načrt vpisa v šolskem letu 2012/2013: 
ñ 4 gimnazijski oddelki 
ñ 2 vzgojiteljska oddelka 
ñ 1 maturitetni tečaj 

Sklep št. 11:  Svet staršev daje pozitivno mnenje k načrtu vpisa v šolskem letu 2012/2013. 

10. Šolski sklad 2010/2011 in 2011/2012 
Ravnatelj je predstavil poročilo o porabi sredstev šolskega sklada za leto 2010/2011. 
Članica sveta staršev je izpostavila problem izpada plačevanja fotokopij iz nadstandarda. 
Ravnatelj je odgovoril, da so za to odločitev poleg finančne stiske odločilni še drugi razlogi: šola 
je opremljena s sodobno informacijsko tehnologijo, ki omogoča poučevanje brez potrebe po 



fotokopijah. Hkrati je pojasnil, da vse fotokopije niso prepovedane; prepovedano je le 
fotokopiranje vaj, ki jih lahko dijaki dobijo v spletnih učilnicah. Izpostavil se je tudi problem 
finančne konstrukcije izdaje mesečnika GFML in se podal predlog o elektronski obliki tega 
mesečnika. Ravnatelj je odgovoril, da je anketiranje pokazalo izjemno zanimanje dijakov za 
mesečnik, vendar se je strinjal, da je potrebno stroške izdajanja mesečnika občutno zmanjšati.  

Sklep št. 12:  Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja sprejel poročilo o porabi zbranih 
sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2010/2011. 

Sklep št. 13:  Svet staršev je predlagal naslednji predlog porabe zbranih sredstev iz šolskega 
sklada v šolskem letu 2011/2012. 

ñ mesečnik GFML -   5.000,00 € 
ñ generacijska knjiga  - 15.000,00 € 
ñ fotokopije   -   5.000,00 €  

11. Obravnava sprememb pravilnika o ocenjevanju znanja 
Ravnatelj je na kratko povzel spremembe pravilnika o ocenjevanju znanja. V 14. členu se v 3. 
odstavku spremeni „ni dosegel minimalnega standarda“ (NMS) v „nezadosten“ (nzd). Tako se 
sedaj ta točka glasi: 

3. Dijak, ki ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja pri posameznem predmetu oziroma 
programski enoti ni dosegel minimalnega standarda znanja (5. člen) oziroma tega zaradi 
objektivnih razlogov ni bilo mogoče ugotoviti (dijakova odsotnost …), je negativen, kar učitelj 
v redovalnici označi z besedo „nezadosten (nzd)“. 

Prišlo je tudi do sprememb 36., 37. in 38 člena, ki urejajo postopek priznavanja formalnega in 
neformalnega znanja. Kandidati morajo prošnjo za priznavanje vložiti v roku 30 dni od dneva 
vpisa, kar komisiji PFNI omogoči poziv po dopolnitvi manjkajočih informacij. Kandidat mora v 
roku 8 dni od prejema obvestila o dopolnitvi vloge odpraviti pomanjkljivosti.   

Sklep št. 14:  Svet staršev daje pozitivno mnenje k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja. 

12. Razno 
ñ Svet staršev je opozoril na problem pomanjkanja učbenikov za slovenski jezik (2. letnik). 

(Odgovor nadknaden: učbenikov za slovenski jezik in tuje jezike ni v učbeniškem skladu zato 
ker jih dijaki potrebujejo za pripravo na maturo).  

ñ Izpostavil se je problem glede ekskurzije v London, ki bo najverjetneje odpadla zaradi 
prihajajočih olimpijskih iger. Ravnatelj je obljubil, da bo v najkrajšem možnem času dobil vse 
potrebne informacije glede možnih alternativ.  

ñ Svet staršev je na koncu sestanka izrekel pohvale Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer za 
večletne uspehe ter letošnjo organizacijo krsta dijakov in dijakinj prvih letnikov, ki je potekal 
v kontekstu nenasilne komunikacije.  

 
Sestanek se je zaključil ob 17:25 uri.  
 

Zapisnikar: Ravnatelj: Predsednica Sveta staršev: 

Miha Mohorič Zvonko Kustec Silva Duh 

    
       
 


