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Predlagam naslednje točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 
2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev 
3. Sprejem dnevnega reda 
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 2006/2007 
7. Razvojni načrt šole 
8. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2007/2008 
9. Pravilnik o šolskem redu 
10. Razno 

Sestanek je v skladu s Poslovnikom Sveta staršev sklical in vodil prvi dve točki dnevnega reda 

ravnatelja Gimnazije g. Zvonko Kustec. 

1. Ugotovitev prisotnosti in konstituiranje sveta staršev 

Prisotni so vsi predstavniki staršev razrednih skupnosti, razen 4. E razreda, kar je razvidno tudi iz 

podpisanega seznama prisotnih članov Sveta staršecv. 

Sklep št. 1: 

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

2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev 

Ravnatelj je v skladu s Poslovnikom Sveta staršev predlagal g. Borisa Osterca za predsednika in g. 

Vladimirja Škofa za namestnika predsednika Sveta staršev. Drugih predlogov ni bilo. 

Sklep št. 2: 

Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil g. Borisa Osterca za predsednika Sveta staršev v 

šolskem letu 2007/2008. 

Sklep št. 3: 

Svet staršev je z javnim glasovanjem izvolil g. Vladimirja Škofa za namestnika predsednika Sveta 

staršev v šolskem letu 2007/2008. 

V skladu z 11. členom Poslovnika Sveta staršev sta predsednik in namestnik predsednika Sveta 

strašev tudi predstavnika staršev v Svetu šole. 

3. Sprejem dnevnega reda 

Vodenje sestanka je prevzel predsednik g. Boris Osterc, ki je dal na glasovanje dnevni red. 

Sklep št. 4: 

Svet staršev sprejme dnevni red v predlagani obliki. 

4. Imenovanje komisije za izbiro plesne šole za maturantski ples 

V skladu s Poslovnikom Sveta staršev se imenuje komisija za izbiro plesne šole. 

Sklep št. 5: 

Svet staršev imenuje Komisijo za izbiro plesne šole za Maturantski ples 2008 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. 
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5. Imenovanje komisije za izbiro maturantske ekskurzije 

V skladu s Poslovnikom Sveta staršev se imenuje komisija za izbiro agencije, ki bo organizirala 

Maturantsko ekskurzijo 2008. 

Sklep št. 6: 

Svet staršev imenuje Komisijo za izbiro agencije za Maturantsko ekskurzijo 2008 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. 

6. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2006/2007 

Gradivo je bilo posredovano. Po uvodni besedi ravnatelja in krajši razpravi je Svet staršev sprejel 

naslednji sklep. 

Sklep št. 7: 

Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja soglasno sprejel Poročilo LDN Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2006/2007 in porabo zbranih sredstev iz šolskega sklada. 

7. Razvojni načrt šole 

Gradivo je bilo posredovano. Po uvodni besedi ravnatelja in krajši razpravi je Svet staršev sprejel 

naslednji sklep. 

Sklep št. 8: 

Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja soglasno sprejel Razvojni načrt Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer. 

8. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2007/2008 

Gradivo je bilo posredovano. Po uvodni besedi ravnatelja in krajši razpravi je Svet staršev sprejel 

naslednji sklep. 

Sklep št. 9: 

Svet staršev je na osnovi poročila ravnatelja soglasno sprejel Letni delovni načrt Gimnazije Franca 

Miklošiča Ljutomer za šolsko leto 2007/2008 in predlog porabe zbranih sredstev iz šolskega 

sklada. 

9. Pravilnik o šolskem redu 

Gradivo je bilo posredovano. Po uvodni besedi ravnatelja in krajši razpravi je Svet staršev sprejel 

naslednji sklep. 

Sklep št. 10: 

Svet staršev daje pozitivno mnenje k Šolskim pravilom na Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. 

10. Razno 

Ni bilo razprave 

Sestanek je bil zaključen ob 18. uri. 

Zapisničarka:  Predsednik Sveta staršev: 

Tončka Balažič  Boris Osterc 

 


