4. seja sveta staršev dne 20. 04. 2016
3. točka: Pregled odprtih sklepov

SKLEPI 3. SEJE (24.02.2016):
1. Na 3. seji Sveta staršev 24.2.2016 so bili člani sveta staršev seznanjeni s predlogi g.

Tavčarja. V skladu s slednjim je bil sprejet:
Sklep 20160224-4-2: Svet staršev se je seznanil s predlogom g. Tavčarja glede ocene
delovne uspešnosti ravnatelja, ki bo obravnavana na sji sveta šole dne, 25.2.2016. Svet
staršev se je seznanil s pojasnili vodstva šole, zavrnil predlog g. Tavčarja glede ocene
delovne uspešnosti ravnatelja in v razpravi podprl načrt aktivnosti za uvedbo RN. Sklep je
bil sprejet 18. glasovi, 5 članov sveta staršev se je glasovanja vzdržalo.
Realizacija sklepa: Razvojni načrt OŠ Vič ter Vzgojni načrt se posreduje članom sveta
staršev OŠ Vič (prilogi). Sklep realiziran.
2. Na zadnji seji Sveta staršev OŠ Vič (24.2.2016) je bilo predstavljeno poročilo o delu z
nadarjenimi učenci. V skladu s slednjim je bil sprejet naslednji sklep:
Sklep 20160224-5: Svet staršev se je seznanil s poročilom o delu z nadarjenimi učenci.
Svet staršev do naslednje seje sveta pričakuje podrobnejše poročilo o vsebini dela izključno
z nadarjenimi učenci na OŠ Vič. Sklep je bil sprejet s 23 glasovi.
Realizacija sklepa: podrobnejšje poročilo o delu z nadarjenimi učenci bo na seji 20.4.2016
predstavila ga. mag. Maruša Majhen, univ. dipl. psih.. Sklep v realizaciji.
3. Na zadnji seji Sveta staršev OŠ Vič (24.2.2016) je bil Svet staršev OŠ Vič seznanjen z
analizo NPZ v 6. razredu v šolskem letu 2014/15. V skladu s slednjim je bil sprejet naslednji
sklep:
Sklep 20160224-6: Svet staršev se je seznanil z analizo NPZ v 6. razredu v šolskem letu
2014/2015 in naproša šolo naj dokument dopolni z imeni in priimki učiteljev. Sklep je bil
sprejet s 15. glasovi, 5 članov sveta staršev je bilo proti predlogu sklepa, 1 član sveta se je
vzdržal glasovanja.
Realizacija sklepa: Vodstvo šole je predlagani sklep obravnavalo in podalo ponovni
pomislek o izvedbi navedenega sklepa. Pred približno 10 leti je bil sprejet podoben sklep,
šola je objavila imena učiteljev, vendar učinek ni bil pozitiven.

SKLEP 20160420-3: Člani Sveta staršev so se seznanili s trenutnim stanjem starih sklepov in
predlaganimi statusi in jih potrjujejo.

