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osNo'rNA Sora vIi
Abramova 26,Ljubljana
TeL:25-66-161
e-naslov: os.vic@guest.arnes. si

Datum:25.9.2019

Zapisnik
1,. seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v sredo, 25.9.2019, ob 17.00 uri v zbornici Sole na

Abramovi 26

Prisotni: Predsednica in predstavniki Sveta star5ev OS Vle in ostali vabljeni po priloZeni listi
prisotnosti.
Opraviieno odsotni predstavniki razredovz2.B,4.D,,4.Er7. A,8. B' 8. D' 9. D

PREDLOG DNE'\TNNGA REDA:

1. Obravnava in sprejem dnevnegareda'
2. Formalno konstituiranje sveta star5ev 201912020.

3. Seznanitev novih dlanov sveta starsev znalogami sveta starsev.

4. Porodilo o delu med sejama:

a) Porodilo predsednice sveta star5ev.

b) Porodilo starsev - dlanov Sveta Sole.

c) Porodilo predsednika UO SS OS vie.
d) Porodilo ravnatelja.
5. Pregled odprtih sklepov.
6. Program dela sveta star5ev 201912020.

7. Seznanitev s Porodilom o uresniditvi LDN za S0lsko leto 2018/19.

8. Seznanitev zLetnimdelovnim nadrtom za Solsko leto 2019120 (priloga: stro5kovnik)
g. Soglasje star5ev k nadstandardnemu programu OS Vie v Solskem Ietu201912020.

10. Vpra5anja in pobude star5ev.

Kl) Obravnava in sprejem dnevnega reda

Sklep 20190925-L
Svet star5ev soglasno potrjuje predlagani dnevni tedz2I glasovi.

K2) Formalno konstituiranje sveta star5ev 201912020

Sklep 20190925-2
Svet starsev se je seznanil z dejstvom, da je v svet star5ev izvoljenih 40 predstavnikov

razredov od skupno 41 oddelkov. Prisotni predstavniki so podpisali izjavo o elektronskem

poslovanju in uporabi osebnih podatkov - od neprisotnih (predstavnikov - po listi prisotnosti)

taj ni5tvo posamidno pridobi podpisana soglasj a'

Sklep je soglasno sprejet s 23 glasovi.



K3) Seznanitev novih ilanov sveta starSev z nalogami sveta star5ev

iff#Jrttt-i??3rj"*uev so se seznanili z novimi predstavniki v svetu starsev.

Svet star5ev se je seznanil z glavnimi zakoni in dokumenti, ki so relevantni za njegovo

poslovanje ter z zakonsko dololenimi pristojnostmi sveta starSev. Sklep je bil sptqet z 28

glasovi.

K4) Poroiilo o delu med sejama
a) Porodilo predsednice sveta star5ev

b) Porodilo star5ev - dlanov Sveta Sole

"j Porodilo predsednika Uo SS oS Vid

d) Porodilo ravnatelja

Sklep 20190925 - 4
Svet star5ev seje seznanil s porodili predsednice sveta star5ev, porodilom dlanov Sveta Sole, s

porodilom predsednika UO SS OS Vid in porodilom ravnatelja.

Sklep je bil sprej et 228 glasovi.

K5) Pregled odprtih sklePov

Sklep 20190925-52
e Lrisu"tu star5ev oS vid so na I . seji Sveta star5ev oS vie dne 25.9.2019 sklenili, da ni

ner e alizir anih skl ePo v.

Sklep je bil sprej et 228 glasovi'

K6) Program dela

Sklep 20L90925-62

sveta star5ev 201912020

elani Sveta starsev so se seznanili

2019120 in ga potrdihz2S glasovi.
s Programom dela Sveta starsev OS Vid za Solsko leto

K7) Seznanitev s Poroiilom o

K7) Sklep 20190925-7

uresniiitvi LDN za Solsko leto 2018/19

dlani Sveta star5ev so se seznanili

Solskem letu 201812019 .

s Porodilom o izvedbi Letnega delovnega nadrta OS Vie v

Kg) Seznanitev zletnim delovnim nadrtom za Solsko leto 2019120 (priloga: stro5kovnik)

Sklep 20190925-8
thri iveta starsev so se seznanili z Letnim delovnim nadrtom oS vie v Solskem letu

20 I 9 I 2020 ter stro5kovnikom.

K9) Soglasje star5ev k nadstandardnemu programu OS Vii v Solskem lefi201912020

Sklep 20190925-9
Svet starsev se je seznanil z osnutkom nadstandardnega programa v Solskem letu 201912020

in ga potrjuj e s25 glasovi'



K10) Vpra5anja in pobude star5ev

Sklep 20190925-10
Svet star5ev seje seznanil z odgovori na pobude in vpra5anja star5ev.

Seja sveta starsev je bila zakljudena ob 19.00

Po nareku zapisala;
ZddnkaHosta

ft.


