ZAPISNIK
10. seje sveta šole z dne 2. 6. 2011. Delegati so se sestali v zbornici šole ob 16.30 uri.
Sejo je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta.
Prisotnost je vodena na listi prisotnosti.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje.
2. Učbeniški sklad za pouk v šolskem letu 2011/2012- potrditev delovnih zvezkov po
razredih in predmetih.
3. Oblike izvajanja pouka pri SLO, MAT in TJA v šolskem letu 2011/2012.
4. Nadstandardni program v šolskem letu 2011/2012.
5. Vzgojna problematika, uresničevanje vzgojnega načrta šole.
6. Razno
Delegati so se strinjali s predlaganim dnevnim redom.
1. točka
Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole. Zapisnik je predstavila ga. Mojca Gec. Zapisnik
seje sveta šole je bil potrjen brez pripomb.
2. točka
Učbeniški sklad – pouk v šolskem letu 2011/2012 je predstavila ga ravnateljica, ki mora
seznaniti še svet staršev. Ta se bo sestal prihodnji teden.
3. točka
Praksa je pokazala da so te oblike najboljše ( zapisniku so priložene utemeljitve organizacije
pouka pri SLO, MAT in TJA v šolskem letu 2011/2012).
SKLEP: v prihodnjem šolskem letu se bo pouk pri SLO, MAT in TJA v 8. in 9. razaredu
izvajal v heterogenih skupinah, fleksibilna diferenciacija pa v 4. razredu pri SLO, v 5. – 7.
razreda pa pri SLO in MAT.
4. točka
Nadstandardni program je predstavila ga. ravnateljica.
SKLEP: Svet šole daje soglasje k okvirnemu programu nadstandardnega programa.
5. točka
Vzgojna problematika, uresničevanje vzgojnega načrta šole. Učiteljski zbor je dodal še nekaj
popravkov. Če imajo starši še kakšen predlog, se vzgojni načrt lahko dopolni.
Poskusno se je uvedlo dežurstvo učencev in odzivi so pozitivni.

6. točka
-

-

Učiteljica LVZ Mateja Melan je podala pisno obrazložitev glede nakupa materiala in
potrebščin za LVZ za šolsko leto 2011/2012.
SKLEP: Soglašamo k nakupu materiala in potrebščin za LVZ za šolsko leto 2011/12.
Starši plačajo znesek po položnici.
Delegatka sveta šole- predstavnica staršev je zastavila vprašanje glede anonimne
pritožbe. Pojasnilo je podala ga. ravnateljica.

Sejo smo zaključili ob 17.50.

Zapisnikar:
Breda Čuk

Predsednica sveta šole:
Mojca Gec

