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ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V PONEDELJEK, 11.01.2010, OB 18.30 URI
V UČILNICI ZA GLASBENO VZGOJO.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka se je udeležilo šest članov, eden se je opravičil.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Zakonska opredelitev dela sveta šole.
3. Spremembe LDN za šolsko leto 2009/2010.
4. Razno.
K 1. točki:
Pripomb na zapisnik ni bilo. Predsednica sveta šole je predstavila dodatni članici sveta šole Klavdijo
Hozjan in Sabino Gosnik.
K 2. točki:
Predsednica sveta šole je člane sveta šole seznanila z zakonsko opredelitvijo pristojnosti sveta šole
(48. člen ZOFVI in 13. člen Odloka o ustanovitvi OŠ Slave Klavore).
Predlagala je tudi namestnico predsednice sveta šole. Svet šole je sprejel
Sklep 1: Za namestnico predsednice sveta šole je imenovana Sabina Gosnik.
K 3. točki:
Ravnateljica je predlagala spremembo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/2010 zaradi izvedbe
šole v naravi. Na pobudo sveta staršev bo za učence 8. razreda šola v naravi od 9. februarja do 12.
februarja 2010 v domu Ajda v Libeličah. V okviru šole v naravi bo organiziran l tehniški dan,
1 naravoslovni dan in 1 športni dan. Četrti dan šole v naravi bo organiziran kot pouk po urniku.
Zaradi tega odpadejo naslednji planirani dnevi dejavnosti:
9. marec (tehniški dan – uporaba rač. tehnologije),
11. junij (naravoslovni dan – Pivola, Rače),
15. junij (športni dan – različne športne aktivnosti).
Na pobudo staršev 3. razreda bo namesto petdnevne šole v naravi le tridnevna (od 19. maja do
21. maja 2010).
Svet šole je sprejel
Sklep 2: Šola bo organizirala štiridnevno šolo v naravi za učence 8. razreda in tridnevno šolo v naravi
za učence 3. razreda.
K 4. točki:
Sklep 3: Svet šole je potrdil nespremenjene cene prehrane, jutranjega varstva in najema prostorov.
Cenik je priloga zapisnika.
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Svet šole je bil zaključen ob 19. uri.
Naslednji sestanek sveta šole bo 2. marca 2010 ob 17. uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta šole:
Petra DROFENIK

Priloge: - cenik
- pristojnosti sveta zavoda iz zakonodaje
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