OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR
ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V ČETRTEK, 29.9.2011,
OB 17.00 URI V UČILNICI SLOVENŠČINE.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole se je udeležilo deset
članov sveta šole, en je bil opravičeno odsoten.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
Poročilo o delu v šolskem letu 2010/2011.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012.
Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja.
Evalvacija vzgojnega načrta.
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 2010/2011.
Svet šole je sprejel
Sklep 1:
Svet šole sprejme Poročilo o delu v šolskem letu 2010/2011.
K 3. točki:
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012. Svet šole se je
strinjal s predlaganim letnim delovnim načrtom in sprejel
Sklep 2:
Svet šole sprejme letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012.
K 4. točki:
Ravnateljica je podala poročilo o NPZ v letu 2011.
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.
V 6. razredu je NPZ opravljalo 81,6 % učencev.
Rezultati so bili pri vseh predmetih pod slovenskim povprečjem od 4,5 % do 6,5 %.
V 9. razredu je NPZ opravljalo 97,8 % učencev.
Rezultati so bili pri vseh predmetih pod slovenskim povprečjem od 0,7 do 1,5 %.

Na osnovi analize so vsi strokovni aktivi podali smernice za nadaljnje delo. S smernicami
smo seznanili tudi svet staršev in svet šole.
K 5. točki)
Ravnateljica je svet šole seznanila z evalvacijo vzgojnega načrta za šolsko leto 2011/2012.
Zadali smo si dva cilja:
- Kako krepiti preventivno delovanje?
- Kako vzpodbujati ekološko osveščanje pri učencih, starših in učiteljih?
Obe evalvaciji sta zapisani v Poročilu o delu in tudi predlogi za naslednje šolsko leto:
- povečati udeležbo staršev na starševskih večerih,
- vpeljava mediacije v razreševanje sporov,
- več pozornosti posvetiti ekološkemu osveščanju na temo pravilnega ločevanja
odpadkov in doseči boljšo informiranost med učenci.
K 6. točki)
- Ravnateljica je predstavila cenik prehrane, jutranjega varstva in najemnin.
Cenik je priloga zapisniku.
Svet šole je sprejel
Sklep 3: Svet šole potrdi cenik prehrane, jutranjega varstva in najemnin od 1.9.2011 dalje.
- Sabina Gosnik je svet šole seznanila s predvidenimi tremi srečanji sveta šole v šolskem
letu 2011/2012 in sicer v septembru, februarju in juniju.
Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 18.45 uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta šole:
Petra DROFENIK

