OSNO'\TNA SOI-A VIi
Abramova 26,Ljubljana
Tel.:25-66-167
e-naslov: os.vic@guest.arnes.si

Sten.: 2021030613
Datum: 3.6.2021

Zapisnik
3. seje Sveta star5ev OS Vii, ki je bila v ietrtek, 3. 6.2021, ob 17.00 uri v jedilnici
Abramovi 26

Sole na

Prisotni: Predsednica in predstavniki Sveta star5ev OS Vid in ostali vabljeni po priloZeni listi
prisotnosti.

Opraviieno odsotni predstavniki:

ld,

4b, 4e, 6a, 6b, 7c, 8cr9c, 9d

PRE,DLOG DNEVI{EGA REDA:
1. Obravnava

2.

in sprejem dnevnega reda.

Porodila o delu med sejama:
a) porodilo predsednice sveta star5ev,
b) porodilo star5ev - dlanov sveta Sole,
c) porodilo predsednika UO SS OS Vid,

d) porodilo ravnatelja.
a

Pregled odprtih sklepov.
Soglasje predstavnikov Sveta star5ev OS Vie za skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov in ostalih udnih gradiv za Solsko leto 2021122.
5. Nadstandardni pro gram v Solskem letu 2021 I 2022.
6. Vpra5anja in pobude star5ev.
J.

4.

7. Razno.

Kl)

Obravnava in sprejem dnevnega reda
Sklep 20210603 -1: Svet star5ev soglasno potrjuje predlagani dnevni red s 25 glasovi.

K2) Poroiilo o delu med sejama
a) porodilo predsednice sveta star5ev,

b) porodilo star5ev - dlanov sveta Sole,
c) porodilo predsednika UOSS OS Vid
d) porodilo ravnatelja.
Sklep 20210603 -2:
Svet star5ev seje seznanil s porodilom predsednice sveta star5ev, s porodilom star5ev - dlanov
sveta Sole, s porodilom predsednika UOSS OS Vie in s porodilom ravnatelja. OS Vid do prve
seje sveta star5ev v mesecu septembru 202I pripravi porodilo o odpisanih terjatvah.

Sklepje bil soglasno sprejet s 27 glasovr.

K3) Pregled odprtih sklepov
20210603 -32
Clani Sveta star5ev OS Vid so se seznanili, da ni odprtih oz. nereahziranih sklepov. Sklep je
bil sprejet s 27 glasovi.

|kl.p

4) Soglasje predstavnikov Sveta starbev OS Vif za skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov in ostalih uinih gradiv za Solsko leto 2021/2022

Sklep 20210603-4-lz
Svet star5ev soglaia s skupno nabavno ceno delovnihzvezkov in ostalih udnih gradiv v
Solskem letu202ll22. Sklep je bil sprej et s 23 glasovi ZA, I glas proti in3 vzdrLarimr
glasovi.

Sklep 20210603 - 4 - 2: Svet star5ev OS Vie naprosa ravnatelja OS Vid, da
posamezni strokovni aktivi pregledajo izpolnjenost delovnih zvezkov in uporabo
tehni5ke Skatle v Sol$kem Ietu2020l2I,porodilo star5i prejmejo na prvi seji
sveta star5ev v Solskem letu 2021122. Shepje bil sprej et s 27 glasovi.
K5) Nadstandardni program v Solskem letu202l/2022
Sklep 20210603 -5: Svet star5ev sogla5a z navedenim nadstandardnim programom za Solsko
leto 202112022. Sklep je bil sprejet s 26 glasovi.

K6) Vpra5anja in pobude star5ev
Sklep 20210603 - 6: Svet starsev se je seznanil z odgovori na vpra5anja in pobude star5ev.
Sklep je bil sprejet 220 glasovi.
K7) Razno
Svet star5ev se je seznanil z neuradnimirezultatrNPZza9 razred.
Seja Sveta star5ev OS Vie je bila zakljudena ob 19.20

Po nareku
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Rijavec RoZanc,
ca Sveta star5ev OS Vid

