OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR
ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V ČETRTEK, 26.9.2013,
OB 17.00 URI V UČILNICI LIKOVNE UMETNOSTI.

Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole se je udeležilo osem
članov sveta šole, trije so se opravičili.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
Poročilo o delu v šolskem letu 2012/2013.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014.
Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja.
Evalvacija vzgojnega načrta.
Pravilnik o oddaji prostorov.
Razno.

Sestanek je vodila predsednica sveta šole Sabina Gosnik.
K 1. točki:
Predsednica sveta šole je prebrala zapisnik sveta šole z dne, 26. februarja 2013 in zapisnik
korespondenčne seje z dne, 24. maja 2013.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2 točki:
Ravnateljica je predstavila Poročilo o delu v šolskem letu 2012/2013.
Gradivo je priloga zapisniku.
Sklep 1:
Svet šole sprejme Poročilo o delu v šolskem letu 2012/2013.
K 3. točki:
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014. Svet šole se je
strinjal s predlaganim letnim delovnim načrtom.
Gradivo je priloga zapisniku.
Sklep 2:
Svet šole sprejme Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014.
Ravnateljica je predstavila Kadrovski načrt za delavce, ki se financirajo iz proračuna RS z
nalogo zmanjšanja zaposlitev za 1 % v letu 2013.
Kadrovski načrt je priloga zapisniku.
Svet šole je sprejel

Sklep 3:
Svet šole sprejme Kadrovski načrt za delavce, ki se financirajo iz proračuna RS.
K 4. točki:
G. Pintarič, pomočnik ravnateljice, je podal poročilo o NPZ v letu 2013.
Za učence 9. razreda je bilo obvezno in je potekalo iz slovenščine, matematike in geografije.
Za učence 6. razreda je bilo prostovoljno in je potekalo iz slovenščine, matematike in
angleščine.
Gradivo je priloga zapisniku.
K 5. točki
Ravnateljica je svet šole seznanila z evalvacijo vzgojnega načrta za šolsko leto 2012/2013.
Poročilo je priloga zapisniku.
K 6. točki)
Ravnateljica je predstavila Pravilnik o oddaji prostorov, nepremičnin in opreme OŠ Slave
Klavore v uporabo.
Svet šole je sprejel
Sklep 4:
Svet šole sprejme Pravilnik o oddaji prostorov, nepremičnin in opreme Osnovne šole Slave
Klavore Maribor v uporabo.
K 7. točki)
Ravnateljica je predstavila cenik prehrane, jutranjega varstva in najemnin.
Cenik je priloga zapisniku.
Svet šole je sprejel
Sklep 5:
Svet šole potrdi cenik prehrane, jutranjega varstva in uporabe šolskih prostorov, ki velja od
1.9.2013 dalje.
Ker mora svet šole dati soglasje k vsem razpisom delovnih mest je svet šole sprejel
Sklep 6:
Svet šole daje soglasje k vsem razpisom delovnih mest, če je bilo predhodno pridobljeno
soglasje pristojnega ministrstva in občine.
Soglasje velja za šolsko leto 2013/2014.
Svetu šole poteče mandat konec septembra 2013. Šola čaka še na imenovanje
predstavnikov sveta šole s strani MO Maribor.
Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 18.00 uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta šole:
Sabina GOSNIK

