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: 900-1/2021/7
ZAPISNIK
3. redne seje Sveta zavoda, ki je bila v torek, 28. junija 2022,
ob 18.00 uri v učilnici angleščine.
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Ksenija Potočnik, Mojca Šegel, Rosana Buh, Ksenija Grm,
Vladka Maligoj Maček, Maša Iršič Kos, Andrej Poklič, Roman Kotnik, Marija
Jeseničnik
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob
Opravičeno odsotni: Katja Dobnik, Matjaž Hrženjak
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika zadnje seje
Poročilo za šol. leto 2021/2022
Seznanitev s kadrovskim načrtom in planom dela za leto 2022
Seznanitev Sveta zavoda z uporabo učbenikov in delovnih zvezkov za
novo šolsko leto
5. Predlogi, pobude in vprašanja
K točki 1/ Pregled zapisnika 2. seje Sveta zavoda
Predsednica prisotne lepo pozdravi in prebere dnevni red seje in vpraša, če se
prisotni z njim strinjajo.
Prisotni dnevni red potrdijo.
Poda povzetek zapisnika 2. redne seje Sveta zavoda.
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 2021/2022
Poročilo za šol. leto 2021/2022 ravnateljica predstavi v Power pointu in je priloga
zapisnika.
Predsednica prisotne po predstavljenem poročilu povabi k razpravi.
Dodatnih vprašanj in pripomb na podano poročilo ni.
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K točki 3/ Seznanitev s kadrovskim načrtom in planom dela za leto 2022
Ravnateljica predstavi kadrovski načrt za šol. leto 2022/23 in plan dela.
K točki 4/ Seznanitev sveta zavoda z uporabo učbenikov in delovnih zvezkov za
novo šolsko leto
Ravnateljica seznani prisotne z uporabo učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko
leto 2022/2023.
Uporabo predlaganih delovnih zvezkov so člani sveta staršev potrdili preko
korespondenčne seje.
Prisotna vpraša, zakaj Atlas sveta ni upoštevan preko učbeniškega sklada?
Ravnateljica pove, da so v učbeniškem skladu določeni učbeniki in atlasa ni med
njimi.
Prisotna vpraša, zakaj je potreben atlas za osnovno in srednjo šolo, ker je dražji, kot
atlas, ki je namenjen samo za osnovno šolo?
Ravnateljica pove, da ja za gradivo avtonomen učitelj, bo pa vprašala.
K točki 5/ Predlogi, pobude in vprašanja
Prisotna vpraša, kdo je odgovoren za šolska kolesa, njihovo vzdrževanje in da so
kolesa premajhna za sedmošolce, ki so si preko izbranega športa izposodili kolesa?
Ravnateljica pove, da je za to odgovoren učitelj, kjer opravljajo kolesarski izpit.
Kolesa pa so kupljena z namenom opravljanja kolesarskega izpita, ki je v 5. razredu,
zato so njim tudi prilagojena.
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisala:
Ksenija Grm

Predsednica:
Ksenija Potočnik

2

