
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 2. sestanka 

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

L j u t o m e r  v četrtek, 9. decembra 2010 ob 15. 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 staršev 
3. Poročilo ravnatelja o realizaciji LDN-ja 
4. Maturantski ples 2011 
5. Maturantska ekskurzija 2011 
6. Razno 

 

Prisotnost je razvidna iz priložene podpisane liste prisotnosti. 

1. Ugotovitev prisotnosti in sprejem dnevnega reda 

 

Sklep št. 1:  

Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih skupnosti, in 

sprejema predlagani dnevni red. 

2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev 

 

Sklep št. 2:  

Svet staršev je potrdil zapisnik zadnje seje v predlagani obliki. 

3. Poročilo ravnatelja o realizaciji LDN-ja 
Ravnatelj je zbranim povedal, da realizacija poteka v skladu z načrtom. 23. decembra bo pouk 

potekal ves dan, zato bodo dijaki 24. prosti. 

 

Sklep št. 3:  

Svet staršev je sprejel ravnateljevo poročilo in se strinjal z izvedbo pouka 23. in 24. decembra.  

4. Maturantski ples 2011 

Ravnatelj je predstavil predlog, da bi v prihodnjem šolskem letu gimnazija sama izpeljala in 

organizirala maturantski ples in s tem staršem zmanjšala stroške prireditve. 

 

Sklep št. 4: 

Svet staršev se je strinjal z ravnateljevim predlogom, da šola prevzame organizacijo 

maturantskega plesa. 

 



 

5. Maturantska ekskurzija 2011 

Zaradi zapletov ob izbiranju destinacije za maturantsko ekskurzijo v tem šolskem letu je ravnatelj 

predlagal, da v prihodnjem šolskem letu gimnazija sama določi program ekskurzije. Strokovni 

aktiv družboslovcev bo pripravil program in ga nato posredoval agencijam. Le-te bodo na podlagi 

programa pripravile celovite ponudbe, med katerimi bodo izbirali dijaki in starši. 

 

Sklep št. 5:  

Svet staršev se je strinjal z ravnateljevim predlogom o poteku izbirnega postopka agencije, ki bo 

izvedla maturantsko ekskurzijo. 

6. Razno 

- Predsednica Sveta staršev Silva Duh je predstavila vsebino posveta z ministrom za šolstvo in 

šport dr. Igorjem Lukšičem. Poročilo je sestavni del zapisnika. 

- Predstavnica 1. va je izpostavila problem slabih ocen pri matematiki. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 15.50. 

 

Zapisničarka: Ravnatelj: Predsednica Sveta staršev: 

Katja Peršak Zvonko Kustec Silva Duh 

           

 

 

 


