OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR
ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V ČETRTEK, 30.9.2010,
OB 17.00 URI V UČILNICI ZA GLASBENO VZGOJO.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole se je udeležilo sedem
članov sveta šole, dva sta bila opravičeno odsotna.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2009/2010.
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2010/2011.
4. Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja.
5. Evalvacija vzgojnega načrta.
6. Razno.
Sestanek je vodila namestnica predsednice sveta šole Sabina Gosnik.
K 1. točki:
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki:
Ravnateljica je predstavila Poročilo o delu v šolskem letu 2009/2010.
Svet šole je sprejel
Sklep 1:
Svet šole sprejme Poročilo o delu v šolskem letu 2009/2010.
K 3. točki:
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2010/2011. Svet šole se je
strinjal s predlaganim letnim delovnim načrtom in sprejel
Sklep 2:
Svet šole sprejme letni delovni načrt za šolsko leto 2010/2011.
K 4. točki:
G. Pintarič, pomočnik ravnateljice, je podal poročilo o NPZ v letu 2010.
Za učence 9. razreda je bilo obvezno in je potekalo iz slovenščine, matematike in zgodovine,
za učence 6. razreda je bilo prostovoljno in je potekalo iz slovenščine, matematike in
angleščine.
V 6. razredu je NPZ opravljalo 66,7 % učencev.
Rezultati so bili pri matematiki in slovenščini od 2% do 6 % nad slovenskim povprečjem, pri
angleščini pa 2,5 % pod slovenskim povprečjem.

V 9. razredu so NPZ opravljali vsi učenci. Rezultati so bili pri matematiki in slovenščini okoli
1 % pod povprečjem, pri zgodovini pa 3 % nad povprečjem.
Na osnovi analize so vsi strokovni aktivi podali smernice za nadaljnjo delo. S smernicami
smo seznanili svet staršev in svet šole.
K 5. točki)
Ravnateljica je svetu šole poročala o uresničevanju vzgojnega načrta v šolskem letu
2009/2010.
Zadali smo si dva cilja:
1. Kako krepiti ekološko osveščanje pri učencih, starših in učiteljih?
2. Kako krepiti ničelno toleranco do medvrstniškega nasilja?
Obe evalvaciji sta zapisani v Poročilu o delu in tudi predlogi za naslednje šolsko leto:
- več pozornosti posvetiti ekološkemu osveščanju na temo pravilnega ločevanja
odpadkov in doseči boljšo informiranost med učenci preko ekopredstavnikov,
- več pozornosti nameniti predavanjem za zaposlene in starše na temo medvrstniškega
nasilja.
K 6. točki)
6.1.

Ravnateljica je na osnovi 5. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov predlagala naslednji sklep, ki ga je
svet šole sprejel.

Sklep 3: Svet šole daje soglasje za nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov v vrednosti
največ 10 % vseh sredstev sklada.
6.2.

Člani sveta šole so zaradi neudeležbe posameznih članov sveta na sestankih
predlagali, da se jih pisno pozove k udeležbi na sestankih.

Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 18.45 uri.
Naslednji sestanek sveta šole bo ob koncu februarja.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta šole:
Petra DROFENIK

