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G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 2. SEJE 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 ponedeljek, 12. marca 2012 ob 16. 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 zapisnika zadnje seje Sveta šole,  
3. obravnava Poslovnega poročila za leto 2011,  
4. obravnava Vsebinskega in finančnega načrta za leto 2012,  
5. obravnava Poročila o kakovosti in Samoevalvacijskega poročila za leto 2011,  
6. ocena delovne uspešnosti ravnatelja,  
7. cenik,  
8. razno.  

 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

Prisotnih je bilo 8 članov. Opravičili pa so se: Marija Pušenjak, Simon Uelen, Anja Brenčič, Tanja 
Karlovčec. 
 

 Svet šole ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov in (z izjemo točke 7, ki bo Sklep št. 1:
obravnavana na naslednji seji Sveta šole) sprejme dnevni red v predlagani obliki.  

 

2. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole 

 

 Svet šole sprejme zapisnik 1. seje Sveta šole v šolskem letu 2011/2012 v predlagani Sklep št. 2:
obliki.  

 

3. Obravnava Poslovnega poročila za leto 2011 

Ravnatelj predstavi Poslovno poročilo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2011. Pove, 
da je šola po zaslugi racionalizacije, ki je bila uvedena z začetkom tekočega šolskega leta, na 
področju financ prišla v t.i. »normalno kondicijo«, kar pomeni, da lahko vlaga v tekoče 
posodobitve. Poleg tega še predstavi kronologijo večjih investicij zadnjih let in poslovanje šole po 
preteklih letih.  
 

 Svet šole sprejme na osnovi ravnateljevega poročila Poslovno poročilo Gimnazije Sklep št. 3:
Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2011.  

 

4. Obravnava Vsebinskega in finančnega načrta za leto 2012 

Ravnatelj predstavi Vsebinski in finančni načrt za leto 2012. Pove, da so v finančnem načrtu 
predvidene sledeče investicije: uvedba elektronskih katedrov v vse učilnice, ureditev spominske 
sobe v Golnarjevi domačiji in izgradnja dvigala za gibalno ovirane osebe. Ker je vsebinski načrt 
zajet v Letnem delovnem načrtu šole, ki je bil obravnavan in sprejet na pretekli seji Sveta šole, na 
tej seji ni bil še enkrat podrobno obravnavan.  
 
Sklep št. 4: Svet šole sprejme na osnovi ravnateljevega poročila Vsebinski in finančni načrt  

Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2012.  
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5. Obravnava Poročila o kakovosti in Samoevalvacijskega poročila za leto 2011 

Pomočnica ravnatelja predstavi Poročilo o kakovosti in Samoevalvacijsko poročilo za leto 2011. 
Pove, da je kakovost pouka v primerjavi z ostalimi, sploh srednjimi poklicnimi in strokovnimi 
šolami, dobra. Edino področje, ki ga je potrebno v prihodnje izboljšati so odnosi med razredniki in 
dijaki. V reševanje tega »problema« se bo (z izvedbo različnih delavnic) predvidoma vključila tudi 
šolska svetovalna služba.  
 

 Svet šole sprejme na osnovi poročila pomočnice ravnatelja Poročilo o kakovosti in Sklep št. 5:
Samoevalvacijsko poročilo Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za leto 2011.  

 

6. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja 

Svet šole na osnovi ravnateljeve predstavitve Poslovnega poročila za leto 2011 in Letnega 
delovnega načrta šole, ki je bil obravnavan na pretekli seji Sveta šole, ovrednoti delovno uspešnost 
ravnatelja. Pri tem so bili upoštevani sledeči kriteriji: realizacija obsega programa (do 25%), 
kakovost izvedbe programa (do 35%), razvojna naravnanost zavoda (do 35%) in zagotavljanje 
materialnih pogojev (do 5%).  
 

 Svet šole na osnovi Poslovnega poročila za leto 2011 določi 100% vrednosti meril za Sklep št. 6:
ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja.  

 

7. Razno 

Pod to točko Svet šole ni imel vprašanj oziroma pripomb, je pa ravnatelj napovedal naslednjo sejo 
Sveta šole v roku dveh mesecev, ko bodo na obravnavi posodobljeni pravilniki in revizijsko 
poročilo. 
 

Zapisnikar: Ravnatelj: Predsednica Sveta šole: 

Tamara Kavčič Zvonko Kustec Suzana Rauter 

 


