
G i m n a z i j a  

 

ZAPISNIK 

F r a n c a  M i k l o š i č a  4. sestanka Sveta šole v šol. letu 2009/2010 

L j u t o m e r  v četrtek, 4. marca 2010 ob 16. uri v zbornici 

Kakovostno znanje, inovativnost in vzgoja, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in sodelovanju, vodijo do uspeha v življenju. 
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Predlog dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta šole z dne 4.2.2010 
3. Obravnava Letnega poročila za leto 2009 
4. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 
5. Obravnava Poslovnega in finančnega načrta za leto 2010 
6. Poročilo o kakovosti in Samoevalvacija za šolsko leto 2008/2009 
7. Šolski sklad 
8. Razno 

1.  Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 1 

Svet šole ugotavlja, da je sklepčen in sprejema dnevni red v predlagani obliki. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta šole z dne 4.2.2010 

Sklep št. 2 

Svet šole potrjuje Zapisnik 3. seje Sveta šole v šolskem letu 2009/2010 z dne 4.2.2010. 

3. Obravnava Letnega poročila za leto 2009 

Gospod ravnatelj je vsem prisotnim predstavil Letno poročilo za leto 2009. Dodatnih vprašanj s 

strani članov Sveta šole ni bilo. 

Sklep št. 3 

Svet šole je potrdil ključ za razmejitev stroškov, ki so vezani na delovanje šole pri izvajanju tržne 

dejavnosti za leto 2009. 

Sklep št. 4 

Svet šole je potdil, da se presežek prihodkov nad odhodki nameni za planirane investije v letu 

2010. 

Sklep št. 5 

Svet šole je potrdil Letno poročilo za leto 2009. 

4. Ocena delovne uspešnosti ravnatelja od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 

Gospod ravnatelj je na kratko predstavil zadevo in nato zapustil zbornico. Člani Sveta šole so 

glede na poročilo predsednice Sveta šole po usklajevanju določili ocene in jih vnesli v 

računalniško aplikacijo. 

Sklep št. 6 

Ravnatelj je dosegel 79,6% vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno uspešnost 

v obdobju od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009. 
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5. Obravnava Poslovnega in finančnega načrta za leto 2010 

Gospod ravnatelj je predstavil Poslovni in finančni načrt za leto 2010. Dodatnih vprašanj s strani 

članov Sveta šole ni bilo. 

Sklep št. 7 

Svet šole potrjuje Poslovni in finančni načrt za leto 2010. 

Predlog: Sklep št. 8 

Svet šole potrjuje ključ za razmejitev stroškov, ki so vezani na delovanje šole pri izvajanju tržne 

dejavnosti za leto 2010. 

6. Poročilo o kakovosti in Samoevalvacija za šolsko leto 2008/2009 

Gospod ravnatelj je predstavil Poročilo o kakovosti in Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 

2008/2009. Dodatnih vprašanj s strani članov Sveta šole ni bilo. 

Sklep št. 9 

Svet šole potrjuje Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2008/2009. 

Sklep št. 10 

Svet šole potrjuje Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2008/2009. 

7. Šolski sklad 

V tem šolskem letu se bo prvič začela uresničevati zadnja alineja 2. člena Pravilnika o 

organiziranju, delu in poslovanju šolskega sklada, ki govori o pomoči socialno šibkim dijakom. 

Zaradi tega bo potrebno izoblikovati merila oz. točkovnik. Pri tem bi naj sodelovala 3-članska 

komisija, ki jo bodo sestavljali predsednik Sveta šole, predsednik Sveta staršev in svetovalna 

služba. 

8. Razno 

Drugih vprašanj in pripomb ni bilo. 

 

 

Sestanek se je zaključil ob 17:30 uri. 
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