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SVET STARŠEV 
 

Zapisnik 

seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, 29. 9. 2021 ob 16.30  uri 
v kulturni dvorani Gimnazije Ptuj 

 

Ravnatelj pozdravi vse navzoče in pove, da bo vodil sejo do izvolitve novega vodstva 

Sveta staršev. Ugotovi sklepčnost in prične s sejo. 

 

Sklep k tč. 2 

Prisotni so soglasno potrdili mandat novoizvoljenim predstavnikom Sveta staršev. 

 

Sklep 1 k tč. 3 

Prisotni so se soglasno odločili za javno glasovanje. 

 

Sklep 2 k tč. 3 

Kandidatka za predsednico Sveta staršev, Maja Majnik Berghaus, je soglasno 

potrjena. 

 

Sklep 3 k tč. 3 

Saška Hodnik je soglasno potrjena za namestnico predsednice Sveta staršev. 

  

Dnevni red 

1. Obravnava poročila o izvoljenih predstavnikih staršev v Svet šole 

2. Potrditev mandata novim članom Sveta staršev in konstituiranje Sveta staršev 

3. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev 

4. Potrditev dnevnega reda 

5. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne ter dopisne seje 

6. Izvolitev predstavnikov Sveta staršev v Svet šole 

7. Poročilo o delu gimnazije v šol. letu 2020/2021 

8. Letni delovni načrt 2021/2022 

9. Hišni red za ravnanje dijakov in drugih oseb  v prostorih šole ter na območju 
šole v razmerah povezanih s covid-19  
 
9. Pobude in predlogi 
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Sklep k tč. 4 

Dnevni red je soglasno potrjen. 

 

 

Sklep k tč. 5 

Soglasno sta potrjena oba zapisnika, zapisnik redne seje z dne 28. 9. 2020 in izredne 

dopisne seje  z dne 17. 5. 2021. 

 

 

Sklep k tč 6 

Soglasno se potrdi Katjo Krevs in Danielo Štumberger za predstavnici v Svetu šole. 

 

Sklep k tč. 7 

Svet staršev soglasno potrdi Poročilo o delu Gimnazije Ptuj v šolskem letu 2020/2021. 

 

 

Sklep k tč. 8 

Svet staršev soglasno potrdi LDN 2021/2022. 

 

K tč. 9 

Ravnatelj seznani člane Sveta staršev s hišnim redom.  

 

K tč. 10 

Starši pohvalijo način pouka in odzivnost šole na težave, ki se pojavljajo. 

 

Seja se zaključi ob 17.40 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta staršev: 

Sonja Hliš       Maja Majnik Berghaus 
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