ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V TOREK, 29. 9. 2009, OB 17. URI
V UČILNICI ZA GLASBENO VZGOJO
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika . Sestanka se je udeležilo sedem članov starega
sveta in osem članov novega sveta.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2008/2009.
3. Poročilo o delu sveta šole v obdobju 2005 – 2009.
4. Konstituiranje sveta šole.
5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2009/2010.
6. Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja.
7. Razno.
K 1.točki:
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki:
Ravnateljica je predstavila poročilo o delu v šolskem letu 2008/2009.
Svet šole v prejšnji sestavi je sprejel
Sklep 1: Svet šole sprejme Poročilo o delu v šolskem letu 2008/2009.
K 3. točki:
Marinka Bohorč, predsednica sveta šole, je podala kratko poročilo o delovanju sveta šole v
preteklih štirih letih. Poročilo je priloga zapisniku.
Stanislava Frangež, ravnateljica, se je vsem članom sveta šole zahvalila za dobro sodelovanje
v preteklem štiriletnem obdobju.
K 4. točki:
Konstituiral se je novi svet šole v sestavi:
Tri predstavniki ustanovitelja: Jožica Borovnik Tomašev, Uroš Grbić, Andrej Kranjec
Tri predstavniki staršev: Matjaž Ivanuša, Aleksandra Kohek, Anita Škraban
Tri predstavniki zaposlenih: Cvijeta Brljić, Petra Drofenik, Janja Pastirk
Svet šole je sprejel
Sklep 2: Za predsednico sveta šole je imenovana Petra Drofenik.
K 5. točki:
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2009/2010. Svet šole je se je
strinjal s predlaganim letnim delovnim načrtom in sprejel
Sklep 3: Svet šole sprejme letni delovni načrt za šolsko leto 2009/2010.
K 6. točki:
G. Pintarič je predstavil poročilo o nacionalem preverjanju znanja v letu 2009. Za učence 9.
razreda je bilo obvezno in je potekalo iz slovenščine, matematike in športne vzgoje, za učence
6. razreda je bilo prostovoljno in je potekalo iz slovenščine, matematike in angleščine.
V 6. razredu je NPZ opravljalo 76,6 % učencev. Rezultati so bili pri vseh predmetih malo nad
slovenskim povprečjem od 0,2% do 4%.

V 9. razredu so NPZ opravljali vsi učenci. Rezultati so bili pri vseh predmetih pod slovenskim
povprečjem od 4% do 8%.
Dosežki pokažejo močna in šibka področja skupine učencev in posameznega učenca. Seveda
pa je rezultat na nacionalnem preverjanju le en segment učenčevega znanja.
Dosežki pri nacionalnem preverjanju služijo za načrtovanje dela v bodoče.
Smernice za nadaljnje delo pri teh predmetih so naslednje:
-še bolj razvijati bralno pismenost in razumevanje prebranega,motivirati učence in njihove
starše tako, da bodo zaznali, da je redno opravljanje domačih nalog in aktivno ponavljanje in
utrjevanje nujno potrebno,
- spodbujati vztrajnost pri delu,
- poudarek na nalogah iz vsakdanjega življenja,
- poudarek na računskih operacijah z decimalnimi številkami in ulomki,
- poudarek na natančnosti pri načrtovanju, utemeljevanju dobljenih rezultatov,
- učenci ob prebranem umetnostem in neumetnostnem besedilu samostojno tvorijo besedila,
- preverjanje jezikovne, slovnične in pravopisne pravilnosti tvorjenih besedil,
- branje besedil in spodbujanje bralne kulture pri slovenščini in angleščini ( večji poudarek na
domačem branju in bralni znački, branju krajših besedil),
- razvijanje sposobnosti tihega branja,
- samostojno iskanje in prepoznavanje pomembnih podatkov, zlasti iz umetnostnega besedila,
- spodbujanje k sistemizaciji usvojenega znanja, uporabi, analizi in sintezi.
K 7. točki:
Zaradi uskladitve z ZOFVI ( povečanje števila članov zaposlenih iz tri na pet predstavnikov)
je svet šole sprejel
Sklep 4: Svet šole razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet šole.
Volitve bodo v četrtek, 3. decembra 2009, od 8. ure do 13. ure v tajništvu šole.
Volilo se bo dva predstavnika strokovnih delavcev šole.
Volilno komisijo sestavljajo:
1. Suzana Zajc, predsednica, Oliver Hafner, nadomestni predsednik
2. Suzana Hebar, članica, Denis Vočanec, nadomestni član
3. Klementina Borak, članica, Mojca Lalić, nadomestna članica
Svet šole je bil zaključen ob 18. uri.
Naslednji sestanek sveta šole bo v prvi polovici meseca marca.

Zapisala: Stanislava Frangež

Predsednica sveta šole:
Petra Drofenik

