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G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 1. sestanka 

F r a n c a  M i k l o š i č a  Sveta šole v šolskem letu 2010/2011 

L j u t o m e r  v torek, 5. oktobra 2010 ob 18. 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 in izvolitev namestnika predsednika 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 2009/2010 
7. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2010/2011 
8. Načrt vpisa v šolskem letu 2011/2012 
9. Šolski sklad 2009/2010 in 2010/2011 
10. Obravnava pravilnika Šolska pravila 
11. Obravnava pravilnika o ocenjevanju znanja 
12. Dopolnitve pravilnika o šolski prehrani 
13. 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 in izvolitev namestnika predsednika Sveta šole 

Sklep št. 2:  Svet šole je z javnim glasovanjem potrdil Silvo Duh, Brigito Čeh in Danico Balažic za 

predstavnike staršev v Svetu šole. 

Sklep št. 3: Svet šole je z javnim glasovanjem izvolil Silvo Duh za namestnika predsednika Sveta šole. 

3. Potrditev zapisnika zadnje seje Sveta šole 

Sklep št. 4: Svet šole sprejme zapisnik 5. in 6. seje Sveta šole v predlagani obliki. 

4. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 

 Sklep št. 5:  Svet šole imenuje Komisijo za izbiro plesne šole za Maturantski ples 2011 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 

Sklep št. 6:  Svet šole imenuje Komisijo za izbiro agencije za izvedbo Maturantske ekskurzije 2011 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 2009/2010 

Ravnatelj predstavi pomembnejše doseţke gimnazije v preteklem šolskem letu: Otvoritev ŠIC-a, 

uspehi pri maturi, priznanja, več denarja v šolskem skladu itd. 

Sklep št. 7:  Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Poročilo LDN Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2009/2010. 
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7. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2010/2011 

Ravnatelj predstavi pomembnejše naloge v naslednjem šolskem letu in SŠ je sprejel 

Sklep št. 8: Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Letni delovni načrt Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2010/2011. 

8. Načrt vpisa v šolskem letu 2011/2012 

Ravnatelj predlaga naslednji načrt vpisa v šolskem letu 20011/2012: 

 splošna gimnazija (skupaj z evropskim oddelkom) 120 dijakov in dijakinj, 

 program predšolske vzgoje    30 dijakov in dijakinj, 

 tehnik oblikovanja     30 dijakov in dijakinj, 

 maturitetni tečaj      36 dijakov in dijakinj. 

Sklep št. 9: Svet šole potrjuje načrt vpisa v šolskem letu 2011/2012. 

9. Šolski sklad 2009/2010 in 2010/2011 

Ravnatelj predlaga prispevek staršev v Šolski sklad za dijake gimnazijskega programa 40 € in za 

dijake vzgojiteljskega programa 20 €. 

Sklep št. 10: Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel poročilo o porabi zbranih sredstev iz 

šolskega sklada v šolskem letu 2009/2010. 

Sklep št. 11: Svet šole je na osnovi predloga ravnatelja sprejel predlog porabe zbranih sredstev iz 

šolskega sklada v šolskem letu 2010/2011. 

10. Obravnava pravilnika Šolska pravila 

Na osnovi Pravilnika o šolskem redu, ki ga je izdal minister, natančneje vsaka šola definira svoja 

Šolska pravila. 

Sklep št. 12: Svet šole daje pozitivno mnenje k Šolskim pravilom. 

11. Obravnava pravilnika o ocenjevanju znanja 

Na osnovi Pravilnika o ocenjevanju znanja, ki ga je izdal minister, natančneje vsaka šola definira svoja 

Šolska pravila ocenjevanja. 

Sklep št. 13: Svet šole daje pozitivno mnenje k Šolskim pravilom ocenjevanja znanja. 

12. Dopolnitve pravilnika o šolski prehrani 

Zaradi elektronskega evidentiranja je potrebno obstoječi pravilnik dopolniti. 

Sklep št. 14: Svet šole sprejme dopolnjena pravila o šolski prehrani. 

13. Razno 

Dijaka opozorita, da nekateri izmed njih še vedno niso dobili dijaških izkaznic. Ravnatelj predlaga, naj 

se obrnejo na tajništvo šole. 

Sestanek se je zaključil ob 20.00 uri. 

 

Zapisal:        Predsednica Sveta šole: 

Samo Ţerjav        Suzana Rauter 


