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K točki 1: Pregled sklepov zadnjega sestanka Sveta šole 

Predlagani sklep št.1: Sklepi zadnje seje Sveta šole so bili realizirani. 

K točki 2: Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2002/03 

Učni uspeh je razviden iz priloge in ga ocenjujemo kot zelo dobrega. K splošni maturi v 

spomladanskem roku -  je pristopilo 113 kandidatk in kandidatov. Ena kandidatka ni bila uspešna, 

kar pomeni 99,1% uspeh. Izmed teh kandidatov je bilo 5 "zlatih" maturantov. K poklicni maturi je 
pristopilo 28 kandidatk, ki so vse uspešno opravile poklicno maturo. 

Predlagani sklep št.2: Svet šole je seznanjen z učnim uspehom. 

K točki 3: Organizacija pouka 1., 2., 3. in 4. letnikov v š.l. 2003/04 

Številčno stanje dijakov se nahaja v prilogi. Naj naštejem nekaj bistvenih postavk, ki so vplivale na 

organizacijo pouka v š.l. 2003/04: 

 5 oddelkov 1. gimnazijskega letnika, 

 izbirni maturitetni predmeti v 4. gimnazijskem letniku, 

 nivojski pouk TJ v 4. gimnazijskem letniku, 

 prostorski problem – učilnice in telovadnica, 

 premestitev HOS iz 2.letnika programa predšolske vzgoje v 3.letnik, in HIG iz 3.letnika v 2.letnik 

 polletno obiskovanje vrtcev 3. in 4. letnikov programa predšolske vzgoje - HOS 

Kljub vsem nemajhnim problemom, smo organizirali pouk tako, da teče nemoteno praviloma od 7.00 
do 13.00 ure, razen zaradi obveznih vaj pri fiziki, kemiji in biologiji v vseh letnikih, zaradi 

nezadostnih kapacitet namenskih učilnic v prej omenjenem času. 

Predlagani sklep št.3: Svet šole je daje soglasje k organizaciji pouka.. 

K točki 4: Organizacija pouka v programu MT in odrasli v š.l. 2003/04 

V š.l. 2003/04 imamo razpisano dva oddelka MT in odrasli (samoplačniki) MT, dokvalifikacija, 

prekvalifikacija in poklicni tečaj. 

Odziv oz. prijav imamo dovolj. Pouk bomo organizirali za MT v popoldanskem času od 13.15 naprej, 

za program predšolske vzgoje pa ob petkih in sobotah v dopoldanskem času. 

Predlagani sklep št.4: Svet šole je daje soglasje k organizaciji pouka v programu MT in odrasli. 

K točki 5: LDN – šole in O(N)IV 

Letni delovni načrt je priložen. V njem je načrtovano: 

 roditeljski sestanki, ocenjevalna obdobja, pedagoške in ocenjevalne konference, 

 pomembni datumi, ki jih določi MŠZŠ, 

 ključni datumi projektov, krožkov in dejavnosti, ki se sicer odvijajo skozi celo šolsko leto in  

 datumi obveznih in neobveznih strokovnih ekskurzij, ki jih je vsebinsko in terminsko sprejel 

kolegij vodij strokovnih aktivov. 
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Ostale obvezne (OIV) in neobvezne izbirne vsebine (NIV) se izvajajo v petek 6. in 7. šolsko uro 

organizirano za razred in izbirno v projektih, krožkih in dejavnostih kot npr.: debata angleška, 

slovenska, ŠKL, predmetne priprave na tekmovanja, mednarodno sodelovanje in udejstvovanje v 
projektih EU itd... 

Predlagani sklep št.5: Sprejme se LDN Gimnazije Franca Miklošiča v predloženi obliki in organizaciji. 

K točki 6: Kadrovska zasedba 

Skupno število zaposlenih v š.l. 2003/04 je 59, od tega 16 delavcev za določen delovni čas, 2 

dopolnjujeta iz OŠ in SŠ in 1 pogodbeno. Vsi zaposleni za nedoločen delovni čas (40) so ustrezno 
delovnemu mestu usposobljeni. 

Predlagani sklep št.6: Svet šole je daje soglasje h kadrovski zasedbi delovnih mest. 

K točki 7: Nadstandard 

Predlagamo, nabavo naslednje nadstandardne opreme: 

Naziv Namen Okvirna cena 

 LCD projektor s platnom in PC-jem učilnica TJ 1.000.000,00 SIT 

 digitalna kamera -  dejavnosti, krožki, projekti 1.000.000,00 SIT 

 PC za obdelavo videa in DVD pekačem dejavnosti, krožki, projekti 400.000,00 SIT 

 zmogljivejši digitalni fotoaparat dejavnosti, krožki, projekti 100.000,00 SIT 

 PC s tiskalnikom dejavnosti, krožki, projekti 300.000,00 SIT 

Skupaj: 2.800.000,00 SIT 

Ob predpostavki, da bo v šolskem letu 03/04 670 dijakov, bi bil prispevek staršev 4.179,00 SIT. Ker 

so cene okvirne, predlagam prispevek v višini 4.000,00 SIT. 

Predlagani sklep št.7: Svet šole je daje soglasje za nabavo nadstandardne opreme in višini prispevka 4.000,00 

SIT posameznega dijaka. Vloge za oprostitev prispevka se strokovno obravnavajo v 

sestavi: svetovalna delavka, razrednik, ravnatelj in predsednica sveta šole, ki o vlogah 

poroča Svetu šole. 

K točki 8: Prispevki oz. plačila dijakov in odraslih. 

V letošnjem šolskem letu prehajamo na izključno negotovinsko poslovanje. V računovodstvu šole bo 

v računovodskem programu imel vsak dijak – reden ali izreden svojo kartico oz. konto račun, na 

katerega bo šola vpisovala terjatve, dijak (oz.starši dijaka) pa nakazovali preko položnic ali trajnika 
protivrednosti, za katere jih bo bremenila šola s položnico, ki obenem velja kot račun. Položnica ne 

bo nominalno manjša od 3.000,00 SIT, razen pri končnih poračunih. Za obračunavanje stroškov šole 
predlagamo naslednje postavke: 

 Fotokopiranje za potrebe pedagoškega dela v razredu – enostransko 10,00 SIT, obojestransko 
18,00 SIT za list fotokopije. 

 Stroškov obveznih strokovnih ekskurzijah po LDN-ju po prejetih predračunih (če je mogoče 

3.predračuni), deljeno z številom udeležencev. 

 Stroškov neobveznih strokovnih ekskurzijah po LDN-ju po prejetih predračunih (če je mogoče 

3.predračuni) in stroškov spremljave pedagoškega spremstva, deljeno z številom udeležencev. 
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 Malice po ceniku Hotela Jeruzalem 600,00 SIT in ceniku OŠ IC Ljutomer 510,00 SIT, zmanjšano 

za upravičence po navodilih MŠZŠ za 130,00 SIT, ter neregresirane mlečne malice po ceniku OŠ 

IC Ljutomer 160,00 SIT. 

 Nadstandard v višini 4.000,00 SIT za redno vpisane dijake, razen MT v višini 1.000,00 SIT. 

 Izpit 3.000,00 SIT. 

 Šolnina za poklicni tečaj v višini 165.390,00 SIT. 

 Šolnina za prekvalifikacijo v višini 175.000,00 SIT. 

 Šolnina za dokvalifikacijo v višini 205.000,00 SIT. 

 Šolnina za program MT v višini 36.000,00 SIT za en predmet. 

Vse cene vsebujejo DDV. 

Predlagani sklep št.8: Svet šole je daje soglasje k navedenim prispevkom oz.plačilom dijakov, ter cenam za 

izobraževanje po posameznem programu. 

K točki 9: Prispevki oz. plačila šole dijakom in učiteljem. 

Predlagamo naslednje postavke: 

 Prispevek šole dijakom, ki zastopajo Gimnazijo na tekmovanjih ipd..., 1.000,00 SIT za prehrano 

razen ŠKL v višini 1.500,00 SIT in stroške prevoza ob predložitvi voznih kart. 

 Učitelj izpraševalec 2.000,00 SIT, član komisije 500,00 SIT. 

 Pedagoška ura v razredu 2.500,00 SIT neto. 

Predlagani sklep št.9: Svet šole je daje soglasje k navedenim prispevkom oz.plačilom šole dijakom in 

učiteljem. 

K točki 10: Sklep o javnem razpisu za izbiro najugodnejšega ponudnika za šolske malice. 

Predlog sklepa se nahaja v prilogi. 

Predlagani sklep št.10: Svet šole je javno razpisuje razpis za najugodnejšega ponudnika za šolske malice v 

predloženi obliki. 

K točki 11: Hišni red. 

Predlog HR se nahaja v prilogi. 

Predlagani sklep št.11: Svet šole daje soglasje k predloženemu hišnemu redu, ki je za vse dijake rednega 

programa obvezen. V programu MT in odrasli se ne upošteva 1., 3., 17. in 18.točka. 

K točki 12: Organizacija odmorov in prevoza dijakov. 

Zaradi problemov zamujanja dijakov k 1.uri pouka in normalnega prehranjevalnega časa v glavnem 

odmoru sem prevoznikom naših dijakov poslal 9.9.2003 naslednji dopis: 

Zadeva: Prevozi dijakov! 

Kot Vam je znano, na ljutomerski Gimnaziji pričenjamo pouk ob 7.00 in končamo načeloma ob 
13.00. Ker zaradi prihoda vlaka ob 6.55 uri dijaki redno zamujajo k pouku, smo razmišljali o pričetku 
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pouka ob 7.05, da imajo dijaki dovolj časa za pravočasen prihod v šolo. Prav tako je zaradi velikega 
števila dijakov (670) prekratek čas za malico (20 min) in ga želimo podaljšati za 10 minut. 

Vse skupaj pomeni, da bi končali s poukom ob 13.15 uri. 

Kot enega izmed prevoznikov naših dijakov Vas prosimo, da proučite ali je mogoče predvsem 
odhode avtobusov prilagoditi npr. ob 13.20 uri. 

V kolikor smatrate, da bi bil potreben sestanek, me prosim pokličite, da se dogovorimo za termin.  

Soglasje smo dobili od avtobusnih prevoznikov Novak in Magdič, predstavniki Avtobusnega podjetja 
M.Sobota pa so bili na razgovoru, kjer so obljubili vlogo za usklajevanje prevozov na ustrezne 

instance.  

Predlagani sklep št.12: Svet šole daje soglasje k predloženemu dopisu. Pred kakršno koli spremembo začetka 

in konca pouka mora vodstvo šole Svet šole obvestiti za soglasje. 

 

Gradivo pripravil: 

Zvonko Kustec 


