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Dnevni red: 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 
2. Izvolitev predsednika in namestnikov Sveta staršev 
3. Sprejem dnevnega reda 
4. Izvolitev članov Sveta staršev v Svet šole 
5. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 
6. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije 
7. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2007/2008 
8. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2008/2009 
9. Razno 

 

Sestanek se je pričel ob 15.30 in ga je vodil ravnatelj Zvonko Kustec. 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 

Iz liste prisotnosti je razvidno, da je prisotnih 20 predstavnikov staršev. Na sestanek so bili vabljeni 
tudi razredniki I. letnikov. 

Sklep št. 1:   Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev razrednih 

skupnosti. 

2. Izvolitev predsednika in namestnikov Sveta staršev 

Po ZOFVI se konstituira Svet šole iz treh predstavnikov Sveta staršev. S strani predstavnikov 

staršev se predlagajo naslednji starši: 

- Vladimir Škof, predstavnik programa smeri gimnazija, za predsednika, 

- Janko Brumen, predstavnik programa smeri predšolska vzgoja, za namestnika in 

- Silva Duh, predstavnica  programa gimnazije za namestnico.                      

Sklep št. 2:   Svet staršev je z javnim glasovanjem, soglasno izvolil VLADIMIRA ŠKOFA za 

predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2008/2009. 

Sklep št. 3:   Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Janka Brumna za namestnika 

predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2008/2009. 

Sklep št. 4:   Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil Silvo Duh za namestnika predsednika 

Sveta staršev v šolskem letu 2008/09. 

Sestanek je vodil novoizvoljeni predsednik g. Vladimir Škof 

3. Sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 5:   Svet staršev sprejme dnevni red v predlagani obliki. 

4. Izvolitev članov Sveta staršev v Svet šole 

Sklep št. 6:   Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil naslednje člane Sveta staršev v Svet 

šole: 

- Vladimir Škof, predsednik Sveta staršev 

- Janko Brumen, 1. namestnik predsednika Sveta šole 

- Silva Duh, 2. namestnica predsednika Sveta staršev. 

5. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 
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Predlagajo se predstavniki staršev, ki so v Svetu staršev, predstavniki dijakov razrednih skupnosti 

in razredniki.  

Sklep št. 7:   Svet staršev imenuje Komisijo za izbiro plesne šole za Maturantski ples 2009 v 

naslednji sestavi: predstavniki staršev razrednih skupnosti 4. letnikov (5), 

predstavniki razrednih skupnosti 4. letnikov (5) in razredniki 4. letnikov (5). 

Komisija izmed sebe izvoli predsednika in namestnika. 

6. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije 

Predlagajo se predstavniki staršev, ki so v Svetu staršev, predstavniki dijakov razrednih skupnosti 

in razredniki.  

Sklep št. 8:   Svet staršev imenuje Komisijo za izbiro agencije za Maturantsko ekskurzijo 2009 v 

naslednji sestavi: predstavniki staršev razrednih skupnosti 3. letnikov (5), predstavniki razrednih 

skupnosti 3. letnikov (5) in razredniki 3. letnikov (5). Komisija izmed sebe izvoli predsednika in 

namestnika. 

7. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2007/2008 

Ravnatelj je  podal obrazložitev Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2007/2008. 

Po temeljitem pregledu Poročila je ugotovljeno, da je bilo delo korektno in uspešno opravljeno. 

Sklep št. 9:   Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja soglasno sprejel Poročilo LDN 

Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2007/2008 in porabo zbranih 

sredstev iz šolskega sklada. 

8. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2008/2009 

Poročilo Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2008/09 je podal ravnatelj Zvonko Kustec. 

Člani Sveta staršev niso imeli pripomb na Poročilo zato je bilo soglasno potrjeno. 

Sklep št. 10:   Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja soglasno sprejel Letni delovni načrt 

Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2008/2009 in predlog porabe 

zbranih sredstev iz šolskega sklada. 

9. Razno 

- malice 

Na vprašanja glede organizacije in kvalitete šolske prehrane, je ravnatelj povedal naslednje. 

Šola je zagotovila dovolj prostora, da dijaki opravijo malico. Pouk  smo organizirali tako, da imajo 

vsi dijaki zagotovljen odmor za prehrano. Glede vegetarijanskih malic so se na pobudo dijakov 

zbirale vloge o brezmesni malici. Prejetih je bilo 8 vlog, katerim bomo omogočili vegetarijansko 

malico. Pripmba iz strani staršev 4. letnika je bila, da nimajo možnosti opraviti malice v času, ki je 

določen za izdajo malic. 

Ravnatelj je opomnil, da gre le za 5 dijakov, ki pa se jim bo omogočil čas, da opravijo malico. 

- uporaba dijaških omaric 

Šola je uredila kletne prostore in s tem pridobila prostor za 180 garderobnih omaric, tako da bo 

vsak dijak imel svojo omarico. 

Sestanek se je končal ob 17.15 uri 

Zapisala Ravnatelj Predsednik Sveta staršev 

Tončka Balažič Zvonko Kustec Vladimir Škof 

 


