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osNovNA Sole vre
Abramova 26, Ljubljana
Tel.:25-66-l6l
e-naslov: os.vic@guest.arnes.si

Datum: 8.6.2016

Zapisnik
5. seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v sredo, 8. 6. 2016, ob 17.00 uri v zbornici Sole na

Abramovi 26

Prisotni: Predsednica in predstavniki Sveta starsev OS Vid in ostali vabljeni po priloZeni listi
prisotnosti.

Opraviieno odsotni predstavniki: l A, 1. 8,2. 8,,2.D,3.8,6, C,7. A,8. B,9. A.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

l. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
2. Porodila o delu med sejama:

a) porodilo predsednice sveta starSev,

b) porodilo star5ev - dlanov sveta Sole,

c) porodilo ravnatelj4
d) porodito predsednika UOSS OS Vit.

3. Pregled odprtih sklepov.
4. Soglasje starSev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in ostalih udnih

gradiv v Solskem lett 201612017.

5. Nadstandardni in razSirjeni progam v Solskem let,u 201612017 .

6. Rezultati ankete o zadovoljstru star5ev OS Vid.

7. Osnutek LDN za Solsko leto 2016117 .

8. Neuradni rezultati NPZ za udence 9. razreda.

9. Seznam predstavnikov v Svetu star5ev OS Vid in pregled mandatov.

10. Vpraianja in pobude starSev.

1 l. Razno.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sktep 20160608-1: Svet starSev soglasno potrjuje predlagani dnevni red 221 glasovi-

K2) Poroiilo o delu med sejama

a) porodilo predsednice sveta star5ev,

b) porodilo starSev - dlanov sveta Sole,

c) porodilo ravnatelja,

d) porodilo predsednika UOSS OS Vit.
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Sklep 20160608-2: Svet star5ev se je seznanil s porodilom ravnatelja, predstavnikov v svetu

Sole ter predsednice sveta starSev o aktivnostih med zadnjima sejama. Svet star5ev se je
seznanil s porodilom o aktivnostih UOSS OS Vid in podprl predlagano spremembo oblike in
nadina zbiranja prostovoljnih prispevkov star5ev. Sklep je bil soglasno sprejet s 25 glasovi.

K3) Pregled odprtih sklepov
Sklep 20160608-3: Svet star5ev se je seznanili s trenutnim stanjem starih sklepov in
predlaganimi statusi in ga potrjujejo s 25 glasovi.

K4) Soglasje starlev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in ostalih uinih gradiv
v Solskem letru 2016/2017

Sklep 20160608-4: Svet starSev sogla5a s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in ostalih

udnih gradiv za Solsko leto 201612017. Svet starSev predlaga vodstvu Sole, da uditelji pri

udnem procesu uporabljajo tudi ostala udna gradiva, ki so na voljo in s tem nadomestijo

posamezne delovne zvezke. Sklepje bil sprejet s 25 glasovi.

Sklep 20160608-5: Svet star5ev sogla5a z nadstandardnim in raz5irjenim programom v

Solskem letu 201612017 . Sklep je bil sprejet s 26 glasovi.

K6) Rezultati ankete o zadovoljstvu starlev OS Vii

Sklep 20160608-6: Svet starsev se je seznanil z tezultati ankete o zadovoljstvu starsev OS

Vid. Svet star5ev poziva vodstvo Sole, da v zadetku 5ol. leta 201612017 predstavi rezultate

ankete in ukrepe, kijihje alijih bo sprejela Sola. Sklepje bil sprejet s 25 glasovi.

Sklep 20160608-7: Svet starsev se je seznanil z osnutkom LDN za Solsko leto 201612017

Morebitne pobude za dopolnitev LDN star5i posredujejo vodstvu Sole do 15.8.2016.

Sklep je bil sprejet s 23 glasovi.

K8) Neuradni rezultati NPZ za uience 9. razreda

Sklep 20160608-8: Svet starsev se je seznanil z neuradnimi rezultati NPZ za udence f. in 6.

razreda. Svet starsev predlaga Soli, da zaprosi RIC, da ji dostavi doseZke NPZ za zadnja tri

leta, za podrodje mesta Ljubljana. Sklep je bil sprejet s 25 glasovi'

K9) Seznam predstavnikov v Svetu starSev OS Vii in pregled mandatov

Sklep 20160608-9: Svet starsev se je seznanil s seznamom predstavnikov v Svetu starSev OS

Vit in njihovim mandatom. Sklep je bil sprejet s 25 glasovi'

K5) Nadstandardni in razlirjeni program v Solskem letu 201612117

K7) Osnutek LDN za Solsko leto 2016/17
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Kl0) Vpra5anja in pobude star5ev

Sklep 20160608-10: Svet starSev se je seznanil z odgovori na vpraSanja in pobude star5ev.

Sklepje bilsprejet s 23 glasovi.

Kl I ) Razno

Sklep 20160608-11: Izvoljeni namestniki v Svet starSev OS Vie imajo v primeru odsotnosti

izvoljenega predstavnika oddelka enako glasovalno pravico na sejah sveta stariev kot

izvoljeni predstavnik. Svet star5ev bo sprejeti sklep upo5teval pri spremembi Poslovnika OS

Vid. Sklep je bil sprejet s 25 glasovi.

Seja Sveta star5ev OS Vie 3e bila zakljudena ob 19.35 uri.

So Leonida Rijavec RoZanc
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