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Predlagam naslednje točke dnevnega reda: 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 
2. Volitve nove članice Sveta šole 
3. Obravnava Poročila letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2006/2007 
4. Šolski sklad 2006/2007 
5. Razvojni načrt šole 
6. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2007/2008 
7. Predlog vpisa v šolskem letu 2008/2009 
8. Šolski sklad 2007/2008 
9. Cenik 
10. Pravilnik o šolskem redu 
11. Izterjava dolgov 
12. Razno 

Prisotnost je razvidna iz priloženega podpisanega seznama članov Sveta šole. 

Opravičeno odsotni: Norma Bale, Maksimiljan Gošnjak, Anita Gregorec, Samo Fijavž. 

Ostali prisotni: Zvonko Kustec, ravnatelj 

Sestanek Sveta šole vodi predsednica  Darinka Uršič, prof. 

1. Ugotovitev sklepčnosti in sprejem dnevnega reda 

Sklep št. 1: 

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

Predlog prisotnih članov je, da se 2. točka dnevnega reda prenese na naslednjo sejo, zaradi 

opravičene odsotnosti dijakov. Dijaška skupnost ni predložila zapisnika ali sklepa o novo 

izvoljenih predstavnikih dijakov v Svet šole.  

2. Volitve nove članice Sveta šole 

Prejšnji član Sveta šole, dijak Zsolt Prošić je uspešno končal gimnazijo in s tem mu je avtomatsko 

prenehalo članstvo v Svetu šole. Dijaška skupnost je na svojem prvem sestanku izvolila dijakinjo 

Anito Gregorec za predsednico Dijaške skupnosti in jo s tem imenovalo za kandidatko v Svet šole.  

Predlog prisotnih članov je, da se 2. točka dnevnega reda prenese na naslednjo sejo, zaradi 

opravičene odsotnosti dijakov. Dijaška skupnost ni predložila zapisnika ali sklepa o novo 

izvoljenih predstavnikih dijakov v Svet šole.  

Sklep št. 2: 

Člani Sveta šole soglašajo, da se soglasje potrdi na naslednji seji sveta ker Dijaška skupnost ni 

predložila  zapisnika o imenovanju in potrditvi nove članice. 

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

Gradivo je bilo posredovano vsem članom Sveta šole. Ravnatelj je predstavil Poročilo letnega 

delovnega načrta šole za leto 2006/2007. 

Učiteljski zbor je imel naslednje pripombe: 

 stran 14 preveriti realizacijo pri psihologiji in sociologiji, 

 stran 58 preveriti povprečne točke pri geografiji in zgodovini in 

 stran 79 člani aktiva družboslovcev. 

 g. Vladimir Škof je v razpravi predlagal, naj se poskušajo rešiti težave glede števila malic čas, 

določen za malico, je prekratek, prostor jedilnice pa premajhen;  
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 prav teko predlaga, da se pri izdajanju mesečnika GFM in generacijske knjige poseže po 

cenejših možnostih ali celo objav na internetni strani Gimnazije; 

 opozoril je tudi na  objave na internetni strani Gimnazije Franca Miklošiča  stran ni 

opremljena  s tekočimi zadevami, ki bi bile vpogled uporabnikom  informacijske strani. 

 ga. Irena Kumer je glede na porast stroškov izdaje mesečnika GFM in generacijske knjige 

predlagala, da naj ostanejo kljub temu  v takšni obliki kot doslej; 

 glede stroškov predstavljenih v Poročilu, je predlagala, naj se vnaprej predvidijo stroški 

ekskurzij, ki so obvezne po programu. 

  Svet staršev ni imel pripomb. 

Sklep št. 3: 

Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Poročilo letnega delovnega načrta šole za šolsko 

leto 2006/2007. Opravijo naj se predlogi popravkov. SŠ predlaga ravnatelju, da skuša zmanjšati 

stroške izdaje mesečnika GFM in generacijske knjige. 

4. Šolski sklad 2006/2007 

Gradivo je bilo posredovano vsem članom Sveta šole.  

Ravnatelj je podal poročilo šolskega sklada. 

Sklep št. 4: 

Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel poročilo o porabi zbranih sredstev iz šolskega 

sklada za šolsko leto 2006/2007. 

5. Razvojni načrt šole 

Gradivo je bilo posredovano. 

Ravnatelj je podal poročilo razvojnega načrta za obdobje 2007/2008 – 2011/2012. 

Načrt zajema: 

- oblikovanje vizije šole, 

- poslanstva in vrednote šole, 

- rezultate anketiranja vseh zaposlenih, 

- izvedene SWOT analize, v kateri so sodelovali zaposleni sodelavci šole, 

- rezultate anketiranja staršev in 

- dosedanji rezultat šole. 

V razpravi so bila izoblikovana naslednja mnenja: 

- Ga. Irena Kumer je pohvalila razvojni načrt in ga zelo pozitivno ocenila; omenila je , da mora 

biti medsebojna pomoč med dijaki zapisana v osnutkih modela, kjer so zapisana pravila, na 

katerih načelih bo pomoč temeljila. 

- Ga Cilka Jakelj je predlagala, da se ta medsebojna učna pomoč na koncu šolskega leta 

ovrednoti s pohvalo ali priznanjem. 

Sklep št. 5: 

Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Razvojni načrt Gimnazije Franca Miklošiča 

Ljutomer in zadolžil ravnatelja za  njegovo uresničevanje.  

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

Gradivo je bilo posredovano vsem članom Sveta šole. 

Predlog Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2007/2008 je predstavilravnatelj. 
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      Učiteljski zbor je na svoji seji obravnaval LDN in sprejel naslednje pripombe: 

 Brigita Fras: str.91 – dodati Brigito Fras kot vodjo, 

 Martina Domajnko: priloži se nova verzija letnega načrta program EO, ker je bil ta še delno 

spremenjen po tiskanju in objavi gradiva, 

 Klaudija Tivadar: v LDN-u se na str. 47 doda proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku 

8.2, ki bo predvidoma 7.2.2008 in 

 Martina Domajnko: doda se dejavnost Slovenska debata. 

Svet staršev ni imel pripomb. 

Po razpravi Sveta šole je bilo predlagano: 

- Ga. Irena Kumer ocenjevalno obdobje na strani 49 se ne ujema s stranjo 50; 

- na strani 54 pri Merilih za ocenjevanje  naj se  preoblikujejo načela z merili, pragi, odstopnimi 

točkami; 

- pri strokovnih aktivih naj so programi dela izoblikovani bolj natančno, 

- delo in pomen knjižnice  naj se izenači s  funkcijo posrednika knjižnice informacijskih znanj 

in 

- na strani 11- Športno-naravoslovni dan  naj se preoblikuje tretji odstavek zadnje vstice. 

Sklep št. 6: 

Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2007/2008. 

Pri čistopisu naj se upoštevajo in pripravijo pripombe in popravki.. 

7. Predlog vpisa v šolskem letu 2008/2009 

Gradivo je bilo posredovano vsem članom Sveta šole. 

Po predlogu vpisa, ki ga je podal ravnatelj, se razpiše za šolsko leto 2008/2009 

- splošna gimnazija (130 dijakov in dijakinj), 

- program predšolske vzgoje (32 dijakov in dijakinj), 

- tehnika oblikovanja (30 dijakov in dijakinj) IN 

- maturitetni tečaj (30 dijakov in dijakinj). 

Sklep št. 7: 

Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja soglasno sprejel predlog vpisa v šolskem letu 2008/2009. 

8. Šolski sklad 2007/2008 

Gradivo je bilo posredovano vsem članom Sveta šole. 

 V predlogu šolskega sklada, ki je namenjen financiranju nadstandardnih storitev in nabave 

opreme je ravnatelj predlagal, da se v šolski sklad prispeva 40,00 €  na dijaka programa gimnazije 

in 20,00 € na dijaka programa predšolska vzgoja.   

Sklep št. 8: 

Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja sprejel plan porabe zbranih sredstev šolskega sklada v 

šolskem letu 2007/2008. 

9. Cenik 

Gradivo je bilo posredovano na seji Sveta šole. 

Predlagan je bil cenik  določenih programov izobraževanja, ki se nanašajo na izobraževanja  v 

tečajih - uporabe splošnih učilnic, urnih postavk predavateljev, fotokopij… (predlog cenika je 

priložen k zapisniku). 
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Razprava: 

- G. Vladimir Škof predlaga, da se urna postavka strokovnega delavca ovrednoti višje, kot je 

predlagana. 

- Ga Irena Kumer se strinja s predlogom, vendar  ugotavlja, da so cene nastavljene  po nekem 

ključu in v mejah predlagane ponudbe in udeležencev, ki se bodo predavanj udeleževali. 

- G ravnatelj pojasni,  zakaj je cenik tekšen in predlaga, da tako tudi ostane.  

Sklep št. 9: 

Svet šole je na osnovi poročila ravnatelja  sprejel cenik za šolsko leto 2007/2008. 

Sklep št. 10: 

Svet šole pooblašča ravnatelja, da ob uvedbi novega izobraževalnega programa določi ceno tega 

programa v skladu z Odredbo o standardih in normativih v izobraževanju odraslih (UL RS št.: 

43/2000).  

Sklep št. 11: 

Svet šole pooblašča ravnatelja, da lahko po lastni presoji v posameznih primerih zmanjša višino 

posameznih postavk, oziroma oprosti plačilo v celoti, kar pa mora pisno utemeljiti. 

10. Pravilnik o šolskem redu 

Gradivo je bilo posredovano vsem članom Sveta šole. 

Predlog šolskih pravil je obravnavala Dijaška skupnost, ki pa ni imela pripomb.Potrdil ga je tudi 

Svet staršev. 

Opravi se popravek 18. člena (neopravičena odsotnost). 

Sklep št. 12: 

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

11. Izterjava dolgov 

19. 9. 2007 je dolg dijakov in odraslih znašal 25.625,84 € 

Svetu šole je ravnatelj predlagal, da za izterjavo dolgov nad 300,00 € sprejme ponudbo Agencije 

Pro-Contra, poslovno pravno svetovanje, Matjaž Rauter s.p. Takih dolgov, ki bi jih lahko izterjala 

Agencija je za 15.204,25 €. Strošek izterjave znaša 6 %. 

Po razpravi je 

ga. Irena Kumer  poudarila, da nismo edina šola, ki razmišlja o izterjatvi dolgov, vendar naj se še 

enkrat pretehta, zakaj  niso bile poravnane obveznosti plačil. 

Sklep št. 13: 

Svet šole daje soglasje k izterjavi dolga preko Agencije Pro-Contra, poslovno pravno svetovanje, 

Matjaž Rauter s.p.. 

12. Razno 

Razprave ni bilo 

Sestanek je bil zaključen ob 19. uri. 

Zapisničarka:  Predsednica Sveta šole: 

Tončka Balažič  Darinka Uršič, prof. 

 

 


