OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR
ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V PONEDELJEK, 23.8.2010,
OB 11.00 URI V ZBORNICI ŠOLE.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole se je udeležilo pet članov
sveta šole, ga. Anita Škraban se je opravičila in podala pisno soglasje, da se strinja z vsemi
točkami, opravičila se je tudi ga. Jožica Borovnik.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Pravila o šolski prehrani in Pravila o subvencioniranju šolske prehrane.
3. Predlog za napredovanje v naziv svetnik za ravnateljico.
4. Razno.
Sestanek je vodila namestnica predsednice sveta šole Sabina Gosnik.
K 1. točki:
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki:
Ravnateljica je predstavila Pravila o šolski prehrani, organizacijo šolske prehrane, prijave in
odjave prehrane, obveznosti učencev in staršev, evidentiranje in nadzor nad koriščenjem
obrokov. V Pravilih o subvencioniranju šolske prehrane je določeno zagotavljanje sredstev
za subvencionirano malico, višina splošne in dodatne subvencije, subvencionirano kosilo. V
tem šolskem letu bo otrokom ponujen tudi zajtrk in popoldanska malica. Predstavljen je bil
tudi cenik prehrane, JV in najemnin.
Sklep 1:
Člani sveta šole so potrdili Pravila o šolski prehrani, Pravila o subvencioniranju šolske
prehrane in cenik prehrane, JV in najemnin od 1.9.2010 dalje.
K 3. točki:
Podan je bil predlog za napredovanje v naziv svetnik za ravnateljico.
Sledilo je glasovanje.
K 4. točki:
Do 15.9.2010 bodo predvidoma potekala vzdrževalna dela na šoli. Pouk bo potekal v
dopoldanskem času za vse razrede. Ker verjetno tudi kuhinja ne bo gotova, bo šola
organizirala prehrano, tako da bodo učencem zagotovljeni vsi obroki.
G. Uroš Grbić je postavil vprašanje kako je s postavitvijo igrala. Ga. ravnateljica je podala
poročilo o javnem razpisu, ki ga je vodila, sedaj so na podpisu pogodbe, igralo se bo pa
postavilo v mesecu septembru.
G. Uroš Grbić je seznanil svet šole s predlogom, ki ga bodo obravnavali na svetu MČ, o
donaciji sredstev za socialno ogrožene za obe osnovni šoli na Teznu v okviru 2.000,00 €.
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Sestanek je bil zaključen ob 12.00 uri.

Zapisala:
Breda NEMEC

Predsednica sveta šole:
Petra DROFENIK
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