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Zapisnik 5. (korespondenčne) seje  

Sveta zavoda v šolskem letu 2021/2022 

Četrtek, 14. april 2022 

Z  Z N A N J E M  P O N O S N I  V  P R I H O D N O S T  

Predlagane točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta zavoda v šolskem letu 2021/2022 

3. Vpis 2022/2023 

  

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 1: Svet zavoda ugotavlja, da je odgovorila večina predstavnikov in sprejme dnevni red v 

predlagani obliki. 

2. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta zavoda v šolskem letu 2021/2022 

Zapisnik 4. seje Sveta zavoda v šolskem letu 2021/2022 z dne 10. 3. 2022 je članom Sveta zavoda 

bil posredovan z vabilom in gradivom dne 12. 4. 2022. 

Sklep št. 2: Svet zavoda potrjuje zapisnik 4. seje Sveta zavoda v šolskem letu 2021/2022. 

3. Vpis 2022/2023 

Za šolsko leto 2022/2023 smo predlagali vpis v naslednjem obsegu: 4 oddelki (112 dijakov) 

programa splošna gimnazija, 1 oddelek (28 dijakov) programa umetniška gimnazija, smer 

gledališče in film, 1 oddelek (28 dijakov) programa predšolska vzgoja ter 1 oddelek (28 dijakov) 

programa medijski tehnik. Slednji predlog je bil potrjen na 1. seji Sveta zavoda v šolskem letu 

2021/2022 z dne 29. 9. 2021. 

Glede na stanje prijav na dan 4. 4. 2022: splošna gimnazija: 72 kandidatov; umetniška gimnazija, 

smer gledališče in film: 22 kandidatov; predšolska vzgoja: 14 kandidatov, medijski tehnik: 19 

kandidatov, predlagamo zmanjšanje obsega vpisa v programu splošna gimnazija, in sicer na tri 

oddelke programa splošna gimnazija. 

Sklep št. 3: Svet zavoda Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer soglaša s predlaganimi 

spremembami obsega vpisa, to je z zmanjšanjem obsega vpisa v programu splošna 

gimnazija na tri oddelke. 
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Zapisala: Ravnatelj: Predsednica Sveta šole: 

Karmen Stolnik Zvonko Kustec Štefka Štrakl 

 

 

 

 

 

 

Priloge: 

 Priloga 1: e-mail z odgovori. 


