
                                      
SPREJETI SKLEPI   

 

 
na 1. seji sveta staršev v šolskem letu 2020/2021  dne 29.09.2020, ob 15.30 uri v prostorih 
Dvojezične srednje šole Lendava 

 
 

Dnevni red: 
1. Konstituiranje sveta staršev  
2. Obravnava Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za š. l.  2019/20 
3. Obravnava Letnega delovnega načrta za š. l. 2020/21 
      - soglasje sveta staršev k nadstandardnim programom šole 
4.    Imenovanje člana komisije za kakovost  
5.    Imenovanje nadomestnega člana upravnega odbora šolskega sklada 
6.    Razno 
 
Sklep 1/1: Člani sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red. 
 

 

K t. 1 
Sklep 2/1: Vsak oddelek je na 1. roditeljskem sestanku izvolil enega predstavnika v svet  
                  staršev (priloga zapisnika) in s tem je svet staršev za šolsko leto 2020/2021 
                  konstituiran. 
 
Sklep 3/1: Člani sveta staršev so se soglasno odločili, da bodo volitve predsednika in  
                  namestnika sveta staršev javne.  
 

Sklep 4/1: Svet staršev je  soglasno izvolil Sofijo Gavrilović za predsednico sveta staršev v  
                  šolskem letu 2020/2021.  
 
Sklep 5/1: Svet staršev je soglasno izvolil Brigito Škrban za namestnico predsednice sveta  
                  staršev v šolskem letu 2020/2021. 
 
K t. 2 

Ugotovitveni sklep št. 1/1: 

Svet staršev se je seznanil s Poročilom o realizaciji LDN za š. l. 2019/2020. 

 

 

K t. 3 

Nadstandardni programi:  
- ekskurzija v eno od evropskih mest –  Barcelona (preneseno iz preteklega šolskega leta); 
- dvodnevna strokovna ekskurzija po Sloveniji in zamejstvu za 2. letnike; 
- dve strokovni ekskurziji na Madžarsko (za 1. in 3. letnike); 
- angleški certifikat (preneseno iz prejšnjega šolskega.  
 
Sklep 6/1: Svet staršev daje soglasje k nadstandardnim programom za šolsko leto 2020/2021, 
                  ki so sestavni del LDN za šolsko leto 2020/2021. Glasovanje: vsi za. 
 
Ugotovitveni sklep št. 2/1:  

Svet staršev se je seznanil z Letnim  delovnim načrtom za šolsko leto 2020/2021. 



K t. 4 

 
Sklep 7/1: Člani sveta staršev so soglasno imenovali Natalijo Berden za predstavnico  
                  staršev v komisijo za kakovost. 
 

 

K t. 5 

 
Sklep 8/1: Člani sveta staršev so soglasno imenovali za nadomestno predstavnico staršev v 
                   v upravnem odboru šolskega sklada Rahelo Hojnik Kelenc. 
 
 
K t. 6 Razno 

- 

 
Sestanek  sveta staršev je bil ob 17.25 uri zaključen. 
 
 
Zapisnikar:       Predsednica sveta staršev: 
Marta Vida              Sofija Gavrilović  


