
Osnovna šola Vič
Abramova 26, Ljubljana
Stev.: 1415-2
Datum: 24. 9. 2014

Zapisnik
1. seje Sveta staršev OŠ Vič, ki je bila v sredo, 24. 9. 2014, ob 17.00 uri v

zbornici šole na Abramovi 26

Prisotni: Člani Sveta staršev oš Vič in ostali vabljeni po priloženi listi prisotnosti.
Odsotni: predstavnik staršev 2. A, 3. A (opr), 3. O, 7. O, 9. A (opr)

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
2. Formalno konstituiranje sveta staršev 2014/2015
3. Seznanitev novih članov sveta staršev z nalogami sveta staršev.
4. Poročilo o delu med sejama:

a) Poročilo predsednika sveta staršev.
b) Poročilo ravnatelja.
c) Poročilo staršev - članov Sveta šole.

5. Pregled odprtih sklepov.
6. Program dela sveta staršev 2014/2015.

a) koledar dela (predvidene seje)
b) ključna področja dela - nosilci

7. Predlog za razrešitev predstavnika staršev v svetu oš Vič.
8. Imenovanje predstavnika v UO šolskega sklada os Vič (nadomestitev člana) in
namestnika predsednika sveta staršev
9. Seznanitev z letnim poročilom. 2013/14.
10. Seznanitev z letnim delovnim načrtom 2014/15.
10a. Seznanitev s projektom "Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti"
11. Vprašanja in pobude staršev

K1) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Sklep 20140924-01: Svet staršev je potrdil predlagani dnevni red. Sklep je bil
soglasno sprejet s 30 glasovi.

K2) Formalno konstituiranje sveta staršev 2014/2015
Sklep 20140924-02: Svet staršev se je za šolsko leto 2014/2015 formalno
konstituiral. Sklep je bil soglasno sprejet z 31 glasovi.

K3) Seznanitev novih članov sveta staršev z nalogami sveta staršev
Sklep 20140924·03: Svet staršev se je seznanil z nalogami sveta staršev. Sklep je
bil soglasno sprejet z 31glasovi.

K4) Poročilo o delu med sejama:
a) Poročilo predsednika sveta staršev.
b) Poročilo ravnatelja.
c) Poročilo staršev - članov Sveta šole.

Sklep 20140924-04·1: Svet staršev se je seznanil s poročilom ravnatelja, članov
sveta šole in predsednika sveta staršev o delu med sejama.
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Sklep je bil soglasno sprejet z 28 glasovi.

K5) Pregled odprtih sklepov
SKLEP 20140926-05-01: Člani Sveta staršev so se seznanili s trenutnim stanjem
starih sklepov in predlaganimi statusi in ga potrjujejo.
Sklep je bil soglasno sprejet s 26 glasovi.

K6) Program dela sveta staršev 201412015.
a) koledar dela (predvidene seje)
b) ključna področja dela - nosilci

Sklep 20140924-06-1: Svet staršev je sprejel plan delovanja za šolsko leto 2014-
2015. Naslednje seje bodo predvidoma: 19.novembra 2014, 18.februarja 2015, 15.aprila 2015
in 1O.junija 2015. (februarski termin je zaradi počintic spremenjen glede na gradivo za sejo!)

Sklep 20140924-06-2: Svet staršev za šolsko leto 2014/2015 ustanavlja delovne
skupine za naslednja področja in v naslednji sestavi:

- Šolska prehrana: Špela Lajmiš, Andreja Zupanc, Samo Hrvatin, Robert
Gradišar

- Promet: Aleksander Lavrič Pregelj, Andrej Štrakl, Robert Gradišar -
- Delovni zvezki in ostala učna gradiva: Valerija Štiblar
- Nadstandard in izvenšolske dejavnosti:
- Razvojni načrt: Andrej Tavčar
- Vzgojni načrt OŠ Vič: Darja Premk, Robert Koprivec 8aumhakl, Leonida

Rijavec Rožanc
Sklepa 06-1 in 06-2 sta bila soglasno sprejeta z 19 glasovi.

K7) Predlog za razrešitev predstavnika staršev v svetu OŠ Vič
Sklep 20140924-07: Svet staršev se strinja, da se zaradi vsebine 7 točke dnevnega
reda skliče dopisna seja po preteku roka za obveščanje.

K8) Sklep 20140924-08: Svet staršev bo imenoval novega predstavnika staršev v
šolski sklad in namestnika predsednika sveta staršev na naslednji seji sveta staršev
- člani sveta staršev razmislijo o kandidaturi.

K9) Seznanitev z letnim poročilom 2013/14
Sklep 20140924-09: Svet staršev se je seznanil s poročilom o uresničevanju LDN v
šolskem letu 2013/2014.
Sklep je bil soglasno sprejet s 19 glasovi.

K10) Seznanitev z letnim delovnim načrtom 2014/15
Sklep 20140924-10: Svet staršev se je seznanil s predlogom LDN 2014/15.
Sklep je bil soglasno sprejet z19 glasovi.

K10a) Projekt: Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalni skupnosti
Sklep 20140924-10a: Svet staršev se je seznanil s projektom: Dvig socialnega in
kulturnega kapitala v lokalni skupnosti, ki bo na OŠ Vič potekal v šolskem letu
2014/2015.
Sklep je bil soglasno sprejet z19 glasovi.
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K11) Vprašanja in pobude staršev
Sklep 20140924·11: Svet staršev se je seznanil z odgovori vodstva šole na
vprašanja in pobude staršev.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.

Zapisala: Andrej Tavčar,
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