Osnovna Sola Vic
Abramova 26, Ljubljana

Datum: 19. 11.2013

Zapisnik

2.sejeSvetastarsevOSVie,kijebilavtorek, 19.11.2013ob17.00uri vzborniciiole
na Abramovi 26

Prisotni: predsednik in predstavniki Sveta starSev OS Vic in ostali vabljeni po priloZeni listi
prisotnosti.
Opravideno odsotni: Nada Bauer Mur5ec

-

6C, Du5an Mencin

-

88, Franc Zalar

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1, Obravnava

2.
3.
4.
5.
6.

in sprejem dnevnega reda.
Porocilo predsednika sveta starSev o delu med sejama (vkljucno s poro6ilom starsev
v svetu Sole).
Porocilo ravnatelja o delu med sejama.
Pregled odprtih sklepov.
Seznanitev z osnutkom sprememb Vzgojnega nacrta OS Vic.
Vpra5anja in pobude stariev.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega

reda

Sklep 20131119-1-1
Svet starSev soglasno potrjuje predlagani dnevni red s 25 glasovi.

K2) Porodilo predsednika sveta star5ev o delu med sejama
Sklep:

20131119-2-1 Svet stariev se

je

seznanil

porocilom star5ev v svetu 5ole.

20131119-2-2 Svet star5ev, vkljucno

s

s

porocilom predsednika sveta stariev

in

prvo sejo sveta starSev, na Solski spletni strani

objavlja zapisnike in ostala gradiva s posamezne seje sveta stariev.
Sklepa sta soglasno sprejeta s 26 glasovi.

K3) Porodilo ravnatelja o delu med sejama
Sklep:
20131119-3-1 Svet star5ev se je seznanil s porodilom ravnatelja.
Sklep je soglasno sprejet s 27 glasovi.

K4) Pregled odprtih sklepov
Sklep:
20131119-04-01 elani Sveta stariev so se seznanili s trenutnim stanjem starih sklepov in ga
potrjujejo s 26 glasovi.

K5) Seznanitev z osnutkom sprememb Vzgojnega nadrta OS Vid
Sklep:

20131119-5-1 Svet star5ev se je seznanil z aktivnostmi, ki potekajo pri pripravi sprememb
VN.
20131119-5-2 Svet star5ev se Zeli aktivno vkljuciti v pripravo novega VN, clani sveta stariev
in vsi ostali star5i preko svojih predstavnikov so vabljeni, da posredujejo svoje predloge
predsedniku sveta stariev. Vodstvo Sole prosimo za redno seznanjanje

z

napredkom in

vkljucevanje starSev v nastajanje VN.
Sklepa sta soglasno sprejeta s 25 glasovi.

K5)Vpra5anja in pobude starSev
Sklep:
20131119-06-1 Svet stariev se je seznanil z odgovori vodstva Sole na vpra5anja in pobude
starSev

Sklep je soglasno sprejet z 20 glasovi.
Seja sveta star5ev je bila zakljucena ob 19.05 uri.
Naslednja seja sveta star5ev bo predvidoma 11.2. 2014.

Andrej Tavdar,
predsednik Sveta stariev OS Vic
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