
OSNO\TNA SOLA VIC
Abramova 26,Ljubljana
Tel.:25-66-161
e-naslov : os.vic@guest.arnes.si

Datum: 21.11.2018

Zapisnik
2. seje Sveta star5ev OS Vit, ki je bila v sredo, 21.11.2018, ob 17.00 uri v uiilnici 5t. 4

Soli na Abramovi 26

Prisotni: Predsednica in predstavniki Sveta starsev OS Vie in ostali vabljeni po priloZeni listi
prisotnosti.
Opraviieno odsotni predstavniki razredov: 1. D, 2. A,6. Ar 4. A,,7. B, 8. A, 9. A, 9. C

PREDLOG DNEVNEdA RNNA'
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
2. Porodilo o delu med sejama:

- Porodilo predsednice sveta star5ev
- Porodilo star5ev - dlanov Sveta Sole

- Porodilo predsednika Upravnega odbora Solskega sklada OS Vid
- Porodilo ravnatelja.
Pisno porodilo o delu znadaqenimi udenci v Solskem 1etu201712018,2018/19.
Realizacija sklepov.
VpraSanja in pobude star5ev.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep 20181121-lz
Svet star5ev soglasno potrjuje predlagani dnevni red s 26 glasovi.

K2) Poroiilo o delu med sejama:

- Porodilo predsednice sveta star5ev

- Porodilo star5ev - dlanov Sveta Sole

- Porodilo predsednika Upravnega odbora Solskega sklada OS Vid

- Porodilo ravnatelja

Sklep 20l8ll2l -22

Svet star5ev seje seznanil s porodilom predsednicesveta statSev, porodilom predstavnikov
star5ev v Svetu Sole, s porodilom predsednika UO SS OS Vid in porodilom ravnatelja.
Sklepje bil sprejetz32 glasovi.
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K3) Pisno poroiilo o delu z nadarjenimi uienci v Solskem letu2017/2018, 2018/2019
Sklep 20l8ll29l-32

Svet star5ev se je seznanil s pisnim porodilom o delu z nadafientmi udenci v Solskem letu
20t7 t20r8,201812019
Sklep je bil sprejetz32 glasovi.

K4) Realizacija sklepov
Sklep 20l8ll2l-4: elani Sveta star5ev so se seznanili s stanjem sklepa, ki bo realiziran na

prvi spomladanski seji v letu 2019.
Sklep je bil sprejetz32 glasovi.

K5) Vprabanja in pobude star5ev
Sklep 20181121-5:
Svet star5ev seje seznanil z odgovori na vpra5anja in pobude star5ev.

Sklep je bil sprejetz29 glasovi.

Seja sveta star5ev je bila zakljudena ob 18.30

Po nareku zapis
Zdenka Hosta

Leonida Rijavec RoZanc,

LJUELJANJA
?rnova uu/tlca p6


