OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
Jarška c. 34
1122 Ljubljana

ZAPISNIK 12. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem
obdobju 2016–2020
Seja je potekala v ponedeljek, 1. 10. 2018, ob 18.30 v zbornici šole.
Prisotni: R. Richter, B. Skodlar, V. Benčan, M. L. Opaka, B. J. Fleten, M. Lebar, B. Zrnec, R. Rugelj in povabljeni
Simona Kralj ter Sonja Istenič
Odsotni: B. Petkovič, A. U. Konjajeva in K. Jaklič
Predsednica je pozdravila prisotne člane sveta šole ter novo sindikalno zaupnico, gospo Sonjo Istenič, in predlagala
naslednji dnevni red z zamenjavo točk 2. in 3.:
1. Pregled in potrditev zapisnika 11. redne seje (priloga, pregled uresničitev sklepov in potrditev dnevnega reda).
2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2017/18 (priloga).
3. Razprava in sprejem letnega delovnega načrta za leto 2018/19 (priloga).
4. Obravnava in potrditev nadstandardnega programa za leto 2018/19.
5. Potrditev cen najema šolskih prostorov in šolske prehrane za leto 2018/19. (priloga).
6. Realizacija razvojnega načrta v šolskem letu 2017/18 (priloga).
7. Pobude, predlogi, vprašanja.
Ad1)
Ker na zapisnik 11. redne seje ni bilo pripomb, niti na menjavo točk 2. in 3., so člani sveta soglasno sprejeli
Sklep 1/12: zapisnik 12. redne seje je sprejet in ga lahko obesimo na šolsko spletno stran. Dnevni red se potrdi.
Ad2)
Ravnateljica je na kratko predstavila LDN za leto 2018/19 in izpostavila projekt »Ambasador znanja in kulture« za
učence na predmetni stopnji. Pogoj za pridobitev naziva bo odgovoren in spoštljiv odnos in učenci bodo med letom
zbirali točke za dosežke na različnih področjih. Cilj projekta je dvigniti učni uspeh, udeležbo na prireditvah in
tekmovanjih in povečati zanimanje za branje.
Ostalih bistvenih sprememb ni, člani niso imeli nobenih vprašanj in sprejet je bil
Sklep 2/12: člani sveta šole soglasno potrjujejo LDN 2018/19.
Ad3)
Na kratko poročilo o realizaciji LDN 2017/18 ni bilo pripomb, zato je bil sprejet
Sklep 3/12: člani sveta so soglasno sprejeli poročilo o realizaciji LDN 2017/18.
Ad4)
Nadstandardni program je bil predstavljen že na prejšnji seji, na tej ga je potrebno samo potrditi. Obsega zimsko šolo
v naravi za 6. razrede, tabore in z njimi povezane dejavnosti v domovih in CŠOD v 2., 3., 4., 7., in 8. razredu, plavalni
tečaj v 1. in 3. razredu ter preizkus plavanja v 6. razredu, interesne dejavnosti ob strokovni pomoči klubov in društev,
ekskurzijo in valeto za 9. razrede, izlet za nadarjene učence in tabor za nadarjene v CŠOD Burja.
Sprejet je bil
Sklep 4/12: člani sveta soglasno potrjujejo nadstandardni program za leto 2018/19.
Ad5)
Cene najema šolskih prostorov in prehrane ostajajo na isti ravni, kot lansko leto (priloga), zato je bil sprejet
Sklep 5/12: člani sveta soglasno potrjujejo cenik najema šolskih prostorov in šolske prehrane za leto 2018/19.

Ad6)
Na realizacijo razvojnega načrta v š. l. 2017/18 ni bilo pripomb, zato je bil sprejet
Sklep 6/12: člani sveta soglasno potrjujejo realizacijo razvojnega načrta 2017/18.
Ad7) /
Seja je bila končana ob 19.15.
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