
osNovNA Sora vIe
Abramova 26,Lj.$ljana
Tel.:25-66-161
faks:25-66-163

e-naslov : os.vic@,guest.arnes. si

Datum: 24.4.2019

Zapisnik
4. seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v sredo, 24. 4.2019, ob 17.00 uri v zbornici Sole na

Abramovi 26

prisotni: Predsednica in predstavniki Sveta star5ev OS Vie in ostali vabljeni po priloZeni listi

pri sotnosti.
Opraviieno odsotni predstavniki razredov:

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Obravnava in sprejem dnevnega reda.

2. Izpolnjevanje vpra5alnika.

3. Porodila o delu med sejama:

a. porodilo predsednice sveta star5ev,

b. porodilo star5ev * dlanov sveta Sole,

c. porodilo predsednika UO Solskega sklada OS Vie,

d. porodilo ravnatelja.

4. Pregled odprlih sklepov.

5. Seznam OIP in NIP za Solsko leto 201912020 .

6. Vpra5anja in pobude star5ev.

7. Razno

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep 20190424-lz
Svet starsev soglasno potrjuje predlagani dnevni tedz22 glasovi.

K2) Izpolnj evanj e vpra5alnika

Sklep 20190424-22

K3) Poroiilo o delu med sejama:

- porodilo predsednice sveta star5ev,



porodilo star5ev - dlanov sveta Sole,

porodilo predsednika UO Solskega sklada OS Vid

porodilo ravnatelja,

Sklep 20t90424 -32
SvetitarSev seje seznanil s porodili predsednice sveta star5ev, porodilom dlanov sveta Sole, s

porodi1ompredsednikaUoSSosVidinporodilomravnatelja.
3n.p je bii sprejet s 30 glasovi.

K4) Pregled odprtih sklepov y .

Skiep ZOtgOlZi -4: elani Sveta starSev OS Vie so na 4. seji Sveta starsev OS Vid

dne, 24. 4.20Ig,prejeli v re5evanje anketo o zadovoljstvu star5ev za Solsko leto

2018119. Svet star5ev predlaga, da OS pri pripravi nove ankete smiselno upoSteva prejete

pripombe. Sklep 20180927-5 je realiziran.

K5) Seznam OIP in NIP za Solsko leto 201912020

Skiep 20190424 -5: ilani Sveta star5ev OS Vle so se seznanlli z obveznimi in
neobveznimi izbirnimi predmeti v Solskem letu20l9l2020. Seznam predmetov 5e ni

dokonden. Sklepje bil sprejetz29 glasovi'

K6) Vpra5anja in pobude star5ev
Sklep 20190424-5:
Svet star5ev OS Vid se je seznanil z odgovori na vpra5anja in podane pobude'

Sklep je bil sprejet z 28 glasovi.

K6) Razno
Seja sveta star5ev je bila zakljudena ob 18.35.

ku zapisala:
Grlica
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