
 

 

OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR 
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR 
 
 
ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V ČETRTEK, 19. MAJA 2011,  
OB 17.00 URI V UČILNICI ZA GLASBENO VZGOJO. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole se je udeležilo šest 
članov sveta šole, trije so bili opravičeno odsotni. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Poročilo o delu šolske skupnosti. 
3. Predlog o izvajanju oblik diferenciacije v drugem in tretjem 

vzgojnoizobraževalnem obdobju, za šolsko leto 2011/2012. 
4. Spremembe in dopolnitve letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012. 
5. Poraba kratkoročno odloženih sredstev in presežka prihodkov nad odhodki       

v letu 2011. 
6. Razno. 

 
 
K 1. točki) 
 
Namestnica predsednice sveta šole Sabina Gosnik je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka 
z dne 28. februarja 2011. 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
K 2. točki) 
 
Katja Kovačič, pedagoginja in mentorica šolske skupnosti, je podala poročilo o delu šolske 
skupnosti v šolskem letu 2010/2011. Šolska skupnost se sestaja vsak mesec. Teme srečanj 
so bile naslednje: načrt dela šolske skupnosti, tema otroškega parlamenta, Vpliv medijev in 
družbe na oblikovanje mladostnika, udeležba na medobčinskem otroškem parlamentu, 
spremljali so razne akcije, ki so se dogajale v šoli. 
 
Poročilo o delu šolske skupnosti je priloga zapisniku. 
 
 
K 3. točki) 
 
Ravnateljica je pripravila gradivo, v katerem je predlog oblik diferenciacije za šolsko leto 
2011/2012. Predlog ravnateljice, na osnovi strokovnega mnenja učiteljev MAT, SLJ in TJA je 
naslednji: 
 
4. razred - fleksibilna diferenciacija MAT (od 1.4.2012), 
5. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, 
6. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA, 



 

  

 

7. razred -  fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA, 
8. razred - heterogene skupina SLJ, TJA, 
               -  nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti - MAT, 
9. razred - delo po oddelkih in dodatni učitelj v oddelku pri posameznih urah pouka - 
                 SLJ, MAT 
               - nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti - MAT. 
 
S predlogi so bili starši seznanjeni na majskih roditeljskih sestankih. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
 
Sklep 1: 
V šolskem letu 2011/2012 bo potekala diferenciacija po predlogu šole. 
 
K 4. točki) 
 
Ravnateljica je predstavila dopolnitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011. 
Šola bo od 20. do 22. maja organizirala tabor za nadarjene učence skupaj z OŠ Martina 
Konšaka. 
Svet staršev je podal pozitivno mnenje k dopolnitvi letnega delovnega načrta. 
 
Sklep 2: 
Svet šole sprejme dopolnitev letnega delovnega načrta šole. 
 
K 5. točki) 
 
Ravnateljica je predstavila porabo presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2011. 
 
Sklep 3: 
Svet šole potrjuje, da se presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2010 (10.477,00 €) 
porabi za:  

- notranje in zunanje žaluzije v višini 1.847,63 €, 
- stoli v jedilnici v višini  3.795,12 €, 
- računalnik z monitorjem za računovodstvo v višini 826,88 €. 

 
K 6. točki) 
 
Ravnateljica je predstavila, da v skladu s 5. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o upravljanju šolskega sklada lahko šola porabi sredstva sklada tudi za nabavo 
drugih učnih gradiv in pripomočkov v višini do 10 % vseh sredstev sklada v posameznem  
šolskem letu, kar znaša za leto 2010/2011 500,99 €. 
 
Sklep 4: 
Svet šole potrjuje, da šola lahko porabi sredstva učbeniškega sklada tudi za nabavo drugih 
učnih gradiv in pripomočkov v višini 500,99 €, kar znaša 10 % sredstev sklada v 
posameznem šolskem letu. 
 
Ravnateljica je še povedala, da bosta od septembra naprej v šoli tudi 2 oddelka vrtčevskih 
otrok zaradi predvidene rušitve enote Lupinica vrtca Tezno. 
 
 



 

  

 

Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 17.45 uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                   Predsednica sveta šole: 
Stanislava FRANGEŽ                                               Petra DROFENIK 
 
 
  
 
 
 


