OSNOVNA ŠOLA VITANJE
Doliška cesta 1, 3205 Vitanje
telefon: 03 757 37 70 telefax: 03 757 37 75
E-pošta: osvitanje@guest.arnes.si splet: www.vitanje.org
TRR: 01337-6030686485

Številka: 900-1/2017-8
ZAPISNIK
3. redne seje Sveta zavoda in Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 28. junija 2018,
ob 18.00 uri v zbornici OŠ Vitanje.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: predsednica Magda Pušnik, Suzana Pušnik, Breda Jakop,
Ksenija Grm, Katja Kotnik, Petra Mauh
Sveta staršev: Vladka Maligoj, Darja Kričaj, Đorđe Stošić, Petra Mejač
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob
Opravičeno odsotni: Roman Kotnik, Jasmina Vidmar, Matjaž Hrženjak, Nives
Adamič Kričaj, Dean Wastian, Mateja Kovše, Vesna Klopotan, Snežana Čečko
Odsotni: Lidija Vrhovnik, Barbara Hren, Natalija Repas
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 2. seje
Poročilo za šol. leto 2017/2018
Seznanitev s kadrovskim načrtom in planom dela za leto 2018
Seznanitev Sveta zavoda z uporabo učbenikov in delovnih zvezkov za novo
šolsko leto
5. Seznanitev s Pravilnikom o zbiranju, obdelavi – zavarovanju osebnih podatkov
6. Poročilo stanja na šolskem skladu in skladu vrtca
7. Predlogi in pobude
K točki 1/ Pregled zapisnika 2. seje Sveta zavoda in Sveta staršev
Predsednica prebere dnevni red seje in vpraša, če se prisotni z njim strinjajo.
Prisotni dnevni red potrdijo.
Predsednica poda povzetek zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda.
Predsednica vpraša prisotne, če imajo še kakšno vprašanje ali pripombo, nato
predlaga, da zapisnik potrdijo.
Sklep: Svet zavoda potrdi zapisnik 2. seje Sveta zavoda.
K točki 2/ Poročilo za šol. leto 2017/2018
Poročilo za šol. leto 2017/2018 ravnateljica predstavi v Power pointu in je priloga
zapisnika.
Predsednica prisotne po predstavljenem poročilu povabi k razpravi.
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Ker dodatnih vprašanj in pripomb na podano poročilo ni, prisotni poročilo sprejmejo.
Sklep: Svet zavoda in Svet staršev sprejmejo poročilo za šol. leto 2017/2018.
K točki 3/ Seznanitev s kadrovskim načrtom in planom dela za leto 2018
Ravnateljica pove, da se upokojijo 3 delavci šole in sicer avgusta učiteljica
slovenščine ga. Angela Bornšek, novembra svetovalna delavka ga. Mojca Jazbec in
decembra hišnik Roman Kotnik.
K točki 4/ Seznanitev sveta zavoda in sveta staršev z uporabo učbenikov in
delovnih zvezkov za novo šolsko leto
Ravnateljica seznani prisotne z uporabo učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko
leto 2018/2019.
Uporabo predlaganih delovnih zvezkov so člani sveta staršev potrdili preko
korespondenčne seje.
Sklep: Svet zavoda in svet staršev potrdi uporabo učbenikov za šolsko leto
2017/18
K točki 5/ Seznanitev s Pravilnikom o zbiranju, obdelavi – zavarovanju osebnih
podatkov
Ravnateljica prisotne seznani z bistvom novega pravilnika o varovanju osebnih
podatkov. Ravnateljica pove, da imajo vse OŠ na konjiškem, skupno pooblaščeno
osebo za varstvo podatkov. To je ga. Katja Tretjak, univ. dipl. pravnica.
K točki 6/ Poročilo stanja na šolskem skladu
Stanje na dan 28.6.2018 na šolskem skladu je 4.445,61 €, na skladu vrtca pa 542,84
€.
K točki 7/ Predlogi in pobude
Ga. Maligoj vpraša ravnateljico, zakaj je za 4. razred kot neobvezni izbirni predmet
ponujena samo nemščina.
Ravnateljica pove, da bi pri večjem številu predmetov še težje uskladili urnike in
razporedili učence.
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Ga. Bukovec Mauh pohvali razredničarko 5. razreda ga. Kotnik in g. Pritržnika za
izvedbo letne šole v naravi, posebej še to, da so učencem en dan (v sredo) omogočili
tudi več prostega časa.
Predsednica se zahvali za sodelovanje in nam zaželi lepe počitnice.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala:
Ksenija Grm

Predsednica:
Magda Pušnik
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