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osNovNA Sora vri
Abramova 26, Ljubljana
Tel.:25-66-161
e-naslov: os.vic@guest.ames.si

Datum: 13.6.2018

Zapisnik
5, seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v sredo, 13. 6.2018, ob 17.00 uri v zbornici Sole na

Abramovi 26

Prisotni: Predsednica in predstavniki Sveta starSev OS Vi6 in ostali vabljeni po priloZeni listi
pnsotnostl.

Opraviieno odsotni predstavniki: 4. 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 ravnatelja
d) porodilo predsednika UOSS OS vie.

3. Pregled odprtih sklepov.
4. Soglasje predstavnikov Sveta star5ev OS Vid za skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov in ostalih udnih gradiv za Solsko leto 2018/2019.
5. Nadstandardni program v Solskem letu 2018/2019.
6. Rezultati ankete o zadovoljstvu starSev OS Vid.
7. Uradni rezultati NPZ za udence 9. r in neuradni rezultati NPZ za udence 6. r.
8. Seznam predstavnikov v Svetu star5ev OS Vid in pregled mandatov.
9. Vpra5anja in pobude star5ev.

10. Razno.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda
Sklep 20180613-l: Svet star5ev soglasno potrjuje predlagani dnevni red z 28 glasovi.

K2) Poroiilo o delu med sejama

a) porodilo predsednice sveta star5ev,

b) porodilo star5ev - dlanov sveta Sole,

c) porodilo predsednika U0SS oS Vid,

d) porodilo ravnatelja.

Sklep 20180613 -2: Svet star5ev seje seznanil s porodilom predsednice sveta star5ev, s

porodilom starsev - dlanov sveta Sole, s porodilom ravnatelja in porodilom predsednika UOSS
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OS Vid. Sklepje bil soglasno sprejet z 28 glasovi

K3) Pregled odprtih sklepov
Sklep 20180613-3:
alani Sveta starSev so se seznanili, da ni odprtih oz. nerealiziranih sklepov. Sklep je bil
sprejet z 28 glasovi.

4) Soglasje predstavnikov Sveta starSev OS Vii za skupno nabavno ceno delovnih zvezkv
in ostalih uinih gradiv za Solsko leto 201812019

Sklep 20180613-4: Svet star5ev sogla5a s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in
ostalih udnih gradiv v Solskem letu 2018/19. Sklepje bil sprejet z 28 glasovi.

K5) Nadstandardni program v Solskem lefi 201812019

Sklep 20180613 -5: Svet starSev soglaSa z nadstandardnim progftrmom v Solskem letu
201812019. Sklep je bil sprejet z 28 glasovi.

K6) Rezultati ankete o zadovoljstvu stariev OS Vii
Skfep 20t80613 -6: Svet star5ev se je seznanili z rezdtati ankete o zadovoljstw star5ev OS

Vid, vodstvo OS Vid pripravi za prvo sejo sveta star5ev v 5ol. letu 2018/2019 predlog ankete.

Svet starSev sklep potrjuje s 26 glasovi.

K7) Uradni rezultati NPZ za uience 9. r in neuradni rezultati NPZ za uience 6. r

Sklep 20180613-7: ilani Sveta starSev so se seznanili z rezullati nacionalnega preverjanja znanja

za6 in9 razrede. Vodswo Sole za prvo sejo v 5ol. leto 2018/2019 pripravi podroben pregled

rezultatov NPZ. Sklep je bil sprejet s 26 glasovi.

K8) Seznam predstavnikov v Svetu star5ev OS Vii in pregled mandatov
Sklep 20180613-81 Svet starSev seje seznanil s seznamom predstavnikov v Svetu star5ev OS

Vid in njihovim mandatom. Sklep je bil sprejet s 25 glasovi.

K9) Vpra5anja in pobude starlev
Sklep 20180613-9: Svet starSev seje seznanil z odgovori na vpra5anja in pobude star5ev.

Sklep je bil sprejet z 20 glasovi.

Kl0) Razno
Pod todko razno ni bilo razprave.

Seja Sveta starSev OS Vie ie bila zakljudena ob I 8.55 uri

Po nareku zapi
\\ov& Leonida Rijavec RoZanc,
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