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G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA ŠOLE 

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 14. 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	  sprejem	  dnevnega	  reda	  
2.	   Potrditev	  novih	  članov	  Sveta	  šole	  
3.	   Potrditev	  zapisnika	  zadnje	  seje	  Sveta	  šole	  
4.	   Imenovanje	  komisije	  za	  izbiro	  plesne	  šole	  za	  maturantski	  ples	  
5.	   Imenovanje	  komisije	  za	  izbiro	  maturantske	  ekskurzije	  
6.	   Obravnava	  Poročila	  letnega	  delovnega	  načrta	  šole	  za	  šolsko	  leto	  2010/2011	  
7.	   Obravnava	  Letnega	  delovnega	  načrta	  šole	  za	  šolsko	  leto	  2011/2012	  
8.	   Načrt	  vpisa	  v	  šolskem	  letu	  2012/2013	  
9.	   Šolski	  sklad	  2010/2011	  in	  2011/2012	  
10.	   Obravnava	  sprememb	  pravilnika	  o	  ocenjevanju	  znanja	  
11.	   Razno	  

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
Sklep št. 1:  Svet šole ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov in sprejme dnevni red v 

predlagani obliki. 

2. Potrditev novih članov Sveta šole 
Sklep št. 2:  Svet šole je z javnim glasovanjem potrdil Nušo Geder in Anjo Brenčič za 

predstavnici dijakov in dijakinj v Svetu šole na osnovi volitev v dijaški skupnosti. 

3. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole 
Sklep št. 3:  Svet šole sprejme zapisnik 6. seje Sveta šole v predlagani obliki. 

4. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 
Na svetu staršev je bilo dogovorjeno, da bo sestanek glede maturantskega plesa v četrtek, 
6.10.2011 ob 18:00 uri. Ravnatelj je predlagal, da se zmanjšajo stroški maturantskega plesa iz 
45,00 € na 25,00 €. Prav tako se datum izvedbe maturantskega plesa prestavi na 24. in 25. februar 
2011.  

Sklep št. 4:  Svet šole 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. 

5. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije 
Na svetu staršev je bilo dogovorjeno, da bo sestanek glede izbire maturantske ekskurzije v četrtek, 
6.10.2011 ob 18 uri.   

Sklep št. 5:  Svet šole 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. 

6. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2010/2011 
Sklep št. 6:  Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Poročilo LDN Gimnazije 

Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2010/2011. 
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7. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2011/2012 
Sklep št. 7:  Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Letni delovni načrt Gimnazije 

Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2011/2012. 

8. 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. 8:  Svet šole potrjuje načrt vpisa v šolskem letu 2012/2013. 

9. Šolski sklad 2010/2011 in 2011/2012 
Ravnatelj je predstavil poročilo o načinu zbiranja in porabe sredstev šolskega sklada v šolskem 
letu 2010/2012. Povedal je, da se je v šolskem letu 2010/2012 v šolski sklad zbralo 25.700,00 €. 
Skupni stroški izdajanja mesečnika GFML, generacijske knjige in fotokopij so znašali 77.554,00 
€, zato bo razliko v stroških pokrila Gimanzija Franca Miklošiča Ljutomer.  Poudaril je, da se 
bodo z ustreznimi ukrepi sredstva, ki so namenjena izdajanju mesečnika GFML, občutno 
zmanjšala. Za naslednje leto je ravnatelj predlagal, da starši prispevajo 40,00 € na dijaka za 
gimnazijski program in 20,00 € na dijaka za vzgojiteljski program.  

Sklep št. 9:  Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel poročilo o porabi zbranih 
sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2010/2011. 

Sklep št. 10:  Svet šole je na osnovi predloga ravnatelja sprejel predlog porabe zbranih 
sredstev iz šolskega sklada v šolskem letu 2011/2012 kakor so to predlagali na 
Svetu staršev. 

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

10. 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. 11:  Svet šole daje pozitivno mnenje k spremembam Šolskim pravilom ocenjevanja 
znanja. 

11. Razno 
Pod to točko Svet šole ni imel nobenih vprašanj oziroma pripomb.  

Sestanek se je zaključil ob 19.00 uri. 

Zapisnikar: Ravnatelj: Predsednica Sveta šole: 

Miha Mohorič Zvonko Kustec  Suzana Rauter 

 


