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: 900-1/2019/4
ZAPISNIK
3. redne seje Sveta zavoda in Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 27. junija 2019,
ob 18.00 uri v zbornici OŠ Vitanje.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Magda Pušnik, Suzana Pušnik, Ksenija Grm, Breda Jakop,
Katja Kotnik, Matjaž Hrženjak, Vladka Maligoj, Jasmina Vidmar, Andrej Poklič,
Roman Kotnik, Marija Jeseničnik
Sveta staršev šole: Natalija Pogorevc Mlakar, Monika Brodej, Nataša Grudnik, Irena
Kunej Fijavž, Karmen Pušnik
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob
Opravičeno odsotni: Darja Kričaj, Maša Iršič Kos
Odsotni: Vesna Klopotan, Mateja Kovše, Damijan Senič, Natalija Djaković, Anja
Pritržnik, Damijan Senič

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika 2. seje
Poročilo za šol. leto 2018/2019
Seznanitev s kadrovskim načrtom in planom dela za leto 2019
Seznanitev Sveta zavoda z uporabo učbenikov in delovnih zvezkov za novo
šolsko leto
5. 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 2018/2019
Poročilo za šol. leto 2018/2019 ravnateljica predstavi v Power pointu in je priloga
zapisnika.
Vzgojni načrt se bo jeseni dopolnil.
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 2018/2019.
K točki 3/ Seznanitev s kadrovskim načrtom in planom dela za leto 2019
Ravnateljica predstavi kadrovski načrt za šol. leto 2019/20 in plan dela.
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 2019/2020.
Uporabo predlaganih delovnih zvezkov so člani sveta staršev potrdili preko
korespondenčne seje.
Prisotna opozori, da se v mesecu juniju rešujejo delovni zvezki za nazaj, ker jih prej
niso rešili.
Ravnateljica pove, da jih učitelje na to opozorila.
Sklep: Svet zavoda in svet staršev potrdi uporabo učbenikov za šolsko leto
2019/20
K točki 5/ Predlogi in pobude
Prisotni vpraša predstavnika občine, kako potekajo priprave za izgradnjo novega
vrtca.
Predstavnik pove, da občina ima interes za izgradnjo novega vrtca. Potrebno je
narediti projekt, da se lahko prijavijo na razpis.
Prisotna vpraša, kakšne so skupine v vrtcu za novo šol. leto.
Ravnateljica pove, da so skupine naslednje dve kombinirani, ena homogena (2. st.
obdobje), ena heterogena (2. st. obdobje), ena homogena (1. st. obdobje).
Predšolski otroci so letos razporejeni v dve skupini. Na čakalnici so ostali samo trije
otroci.
Prisotna opozori, da je zmanjšanje števila otrok v OPB-ju verjetno zaradi tega, ker v
času ko učenci pišejo domače naloge nimajo miru.
Ravnateljica pove, da je na to učitelje OPB-ja opozorila že na aktivih. Jih bo pa jeseni
zopet opozorila.
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Prisotna vpraša, če bo še naprej praksa, da prva tri leta poučuje ista učiteljica.
Ravnateljica pove, da si učiteljice razporedijo program dela skozi tri leta, zato
zaenkrat ostane nespremenjeno.
Predstavnica 8. razreda opozori na predajo ključa in na koprive, na katerih so klečali.
Ravnateljica pove, da je nato že opozorila.
Seja je bila zaključena ob 19.20 uri.

Zapisala:
Ksenija Grm

Predsednica:
Magda Pušnik
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