
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK  - nepotrjen 

F r a n c a  M i k l o š i č a  3. sestanka Sveta staršev v š. l. 2009/10 

L j u t o m e r  v sredo, 7. aprila 2010 ob 19.30 

Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 
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Predlagane so bile naslednje točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010 
3. Obravnava predloga Kriterijev oz. pravilnika za dodelitev sredstev za subvencioniranje obveznega 

dela šolskega programa 
4. Razno 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 1: Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih skupnosti 

(12 od 22). Prisotnost je razvidna iz priložene podpisane liste prisotnosti. 

Sklep št. 2: Svet staršev sprejema dnevni red v predlagani obliki 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2009/2010 

Predsednik Sveta staršev je s prisotnimi pregledal zapisnik 2. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 

2009/2010  in ga dal v potrditev. Vsi prisotni so ga soglasno potrdili. 

Sklep št. 3: Svet staršev sprejema zapisnik 2. sestanka v zapisani obliki. 

3. Obravnava predloga Kriterijev oz. pravilnika za dodelitev sredstev za subvencioniranje 
obveznega dela šolskega programa  

Ravnatelj je prisotnim predstavil Pravilnik za dodelitev sredstev za subvencioniranje obveznega 

dela šolskega programa. Na predlog pravilnika je bilo podanih nekaj pripomb. Predsednik Sveta 

staršev je podal priporočilo, da se do začetka naslednjega šolskega leta spremlja izvajanje 

predlaganega pravilnika, naredi analiza stanja in se določene stvari v pravilniku natančneje določijo 

(dodelajo).  

Sklep št. 4: Svet staršev daje soglasje k Pravilniku za dodelitev sredstev za subvencioniranje 

obveznega dela šolskega programa z naslednjimi popravki: 

- Spremeni se zadnji odstavek 3. člena, ki se po novem glasi: V sami vlogi sta zajeti izjavi, da 

starši ali zakoniti zastopniki dijaka Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer dovoljujejo, da v 

primeru suma, da predložena potrdila ne kažejo realnega stanja, preveri podatke pri pristojnih 

institucijah, da ne posedujejo večjega premoženja, nadstandardnih objektov in da bodo o 

morebitnih spremembah stanja šolo takoj obvestili. (V skladu s tem se v Vlogi za delno 

oprostitev stroškov spremeni zadnja vrstica drugega odstavka in izjava na koncu.) 

- V 4. členu se iz tabele izbriše zadnja vrstica (600 in več €). 

- Doda se novo področje, in sicer Varstvo pravic, ki v 7. členu določa: Starši ali zakoniti 

zastopniki dijaka lahko podajo pisno pritožbo v roku 8 (osem) dni po prejemu odločbe v zvezi z 

višino subvencije ali zavrnitvi vloge za subvencijo stroškov obveznega dela šolskega programa. 

O pritožbi odloča na prvi stopnji ravnatelj in na drugi stopnji Svet šole. O pritožbi se odloči v 

roku 15 (petnajst) dni od dneva prejema pritožbe. 

4. Razno 

Pod točko Razno predstavniki staršev niso imeli nobenih vprašanj oz. sugestij, zato se je sestanek 

Sveta staršev končal ob 20:25 uri.  

 

Zapisničarka: 

 

Ravnatelj: 

 

                   Predsednik Sveta staršev: 

Lea Lihtenvalner Zvonko Kustec                    Vladimir Škof 

 


