ZAPISNIK

3. seje sveta šole z dne 3. 6. 2009. Svet se je sestal ob 16.30 v zbornici OŠ Srečka Kosovela
Sežana. Sejo sveta je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta šole.

Opravičeno odsotni člani sveta šole:
- Damjan Renčelj

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole.
2. Predstavitev predloga za izvajanje pouka v 8. in 9. razredu pri predmetih slovenščina,
matematika in tuji jezik (angleščina) v šolskem letu 2009/10
3. Usmeritve v šolstvu v naslednjih šolskih letih.
4. Predstavitev in sprejem VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE.
5. Razno

1. točka

Pregled sklepov zapisnika prejšnje seje sveta šole z dne, 5. 3. 2009 je podala ga. Mojca Gec,
predsednica sveta šole.
Zapisnik prejšnje seje je bil potrjen z dopolnitvami:

1. Izpuščena je bila točka Razno (ni bilo vprašanj delegatov).
2. Pojasnilo ga. ravnateljice Jadranke Mihalič glede kotizacije za mednarodna
tekmovanja.
Ravnateljica je povedala, da je bilo ugotovljeno, da so učenci prejeli stare prijavnice.
Kotizacije torej ni bilo.

2. točka

Predstavitev predloga za izvajanje pouka v 8. in 9. razredu pri predmetih slovenščina,
matematika in tuji jezik (angleščina) v šolskem letu 2009/10.

Predstavitev predloga za izvajanje pouka v 8. in 9. razredu pri pouku slovenščine in tujega
jezika (angleščine) je podala ga. Mojca Gec, za pouk matematike pa ga. Smiljana Pavletič.
Zapisniku seje sveta šole so priloženi zapisniki sestanka strokovnih aktivov pri navedenih
predmetih. Na podlagi predstavljenih predlogov sta bila sprejeta naslednja sklepa:

1. SKLEP: v šolskem letu 2009/10 se pouk pri predmetih: angleščina, slovenščina in
matematika izvaja v heterogenih skupinah, pouk matematike pa tudi z urami
fleksibilne diferenciacije.
2. SKLEP: Fleksibilna diferenciacija se izvaja tudi v 4. razredu pri pouku slovenščine
in v 5. razredu pri pouku slovenščine in matematike.

3. točka

Usmeritve v šolstvu v naslednjih šolskih letih.

Z usmeritvami in priporočili za delo v šolstvu v naslednjih šolskih letih je delegate sveta šole
podrobno seznanila ga. ravnateljica Jadranka Mihalič.

4. točka

Predstavitev in sprejem VZGOJNEGA NAČRTA ŠOLE.

Vzgojni načrt šole je predstavil g. Miloš Škapin, pomočnik ravnateljice. Dopolnjen Vzgojni
načrt šole je zapisniku priložen.

DOPOLNITVE:

1. pri poglavju Oblike sodelovanja s starši se 4. odstavek glasi:

»Poleg običajnih oblik (roditeljski sestanki, govorilne ure) sodelovanja bomo spodbujali
medsebojno komunikacijo staršev in jih sproti obveščali o osebnem razvoju, pa tudi kritičnih
stvareh, ki zadevajo njihovega otroka in v primerih, da otrok zaradi manj primernih
vedenjskih vzorcev potrebuje posebno socialno psihološko pomoč«.

2. pri poglavju Vzgojni ukrepi se dopiše:

RESTITUCIJA
PREMESTITEV V DRUGI ODDELEK
(obrazložitev podana delegatom: preden se učenca prešola na drugo šolo, mu je dana še ena
možnost s premestitvijo v drugi oddelek).

G. Miloš Škapin je predstavil tudi Pravila šolskega reda.

Po razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:

1. SKLEP: Šola oziroma odgovorni delavci šole lahko opravijo pregled garderobnih
omaric, če obstaja sum, da učenci prinašajo v šolo nedovoljene predmete. Šola si
predhodno pridobi soglasje staršev.
2. SKLEP: Soglasno se sprejmta VZGOJNI NAČRT in PRAVILA HIŠNEGA REDA.

5. točka - Razno

Predsednica sveta šole se je delegatom zahvalila za sodelovanje, saj je bila to zadnja seja v
tem šolskem letu.

Seja je bila zaključena ob 18.30.

Zapisničarka:

Predsednica sveta šole:

Meri Kobal

Mojca Gec

