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Izvleček zapisnika 

2. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 28.9.2017, s pričetkom ob 17.00, v prostorih 

OŠ Sveti Jurij. 

 

Na seji je bilo prisotnih 8 članov, 1 članica je svojo odsotnost opravičila, 2 člana svoje odsotnosti 

nista opravičila. Prisoten je bil tudi gospod ravnatelj. 

 

1. TOČKA 

Predsednica sveta je pozdravila navzoče ter po pregledu prisotnosti ugotovila, da je svet sklepčen in 

lahko nadaljuje s sejo. 

 

2. TOČKA 

Člani so skupaj z vabilom prejeli predlog dnevnega reda. Na predlog ravnatelja je predsednica 

predlagala dopolnitev 5. točke, ki se glasi »Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 

2016/2017, predstavitev akcijskega načrta vzgojnega načrta za šolsko leto 2017/2018 in predstavitev 

akcijskega načrta razvojnega načrta za šolsko leto 2017/2018«. 

Ker na predlagani dnevni red ostalih pripomb ni bilo, je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 2/1-2017 

Potrdi se predlagani dnevni red za 2. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, s spremembo 5. 

točke, ki se glasi: »Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2016/2017, predstavitev 

akcijskega načrta vzgojnega načrta za šolsko leto 2017/2018 in predstavitev akcijskega načrta 

razvojnega načrta za šolsko leto 2017/2018«. 

Izid glasovanja: ZA x 8 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/1-2017 soglasno sprejet. 

 

Seja je potekala po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti; 

2. Potrditev oz. dopolnitev dnevnega reda; 

3. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje ter 1. in 2. korespondenčne seje (gradivo v priponki);  

4. Samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2016/2017; 

5. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2016/2017, predstavitev akcijskega 

načrta vzgojnega načrta za šolsko leto 2017/2018 in predstavitev akcijskega načrta razvojnega 

načrta za šolsko leto 2017/2018« 

6. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Sveti Jurij z vrtcem za šolsko leto 2017/2018 ter 

potrditev le tega (gradivo po e-pošti); 

7. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

 

 

3. TOČKA 

Zapisnik 1. seje ter 1. in 2. korespondenčne seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Tekom prebiranja 

sklepov prejšnje seje, se je seji pridružila še ena članica. 
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Ker na zapisano ni bilo nobenih pripomb, je predsednica v sprejem predlagala naslednji 

SKLEP 2/2-2017 
Potrdijo se zapisnik 1. seje ter zapisnika 1. in 2. korespondenčne seje Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij. 

Izid glasovanja: ZA x 9 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/2-2017 soglasno sprejet. 

 

4. TOČKA 

Samoevalvacijsko poročilo je podal ravnatelj. Ker pripomb na podano ni bilo, je predsednica 

zaključila to točko. 

 

 

5. TOČKA 

Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta je podal ravnatelj. Opozoril je na povezavo starš-

učitelj/vzgojitelj-otrok. 

Tekom obravnave te točke je ena od članic zapustila sejo. 

Ker na podano ni bilo pripomb, je predsednica v sprejem predlagala naslednji  

SKLEP 2/3-2017 

Potrdi se poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2016/2017, akcijski načrt 

vzgojnega načrta za šolsko leto 2017/2018, poročilo o uresničevanju akcijskega načrta razvojnega 

načrta šole in vrtca za šolsko leto 2016/2017 ter akcijski načrt razvojnega načrta šole in vrtca za 

šolsko leto 2017/2018. 

Izid glasovanja: ZA x 8 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/3-2017 soglasno sprejet. 

 

 

6. TOČKA 

LDN za šolsko leto 2017/2018 je predstavil ravnatelj, člani so ga v pregled prejeli skupaj z vabilom.  

Ker na podano ni bilo pripomb, je predsednica sprejem predlagala naslednji  

SKLEP 2/4-2017 
Potrdi se Letni delovni načrt Osnove šole Sveti Jurij in VVE pri šoli za šolsko leto 2017/2018. 

Izid glasovanja: ZA x 8 PROTI x 0 VZDRŽANI x 0 

 

Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/4-2017 soglasno sprejet. 

 

7. TOČKA 

Ravnatelj je zbrane seznanil: 

a) z nedovoljenim snemanjem učencev ter objavo posnetkov na spletu – izpeljani so bili vzgojni 

ukrepi; 

b) z neprimernim vedenjem učencev 4. razreda pri pouku likovne umetnosti – opravljeni so bili 

razgovori z razredničarko, učiteljem in starši; 

c) z odhajanjem učencev 7. razredov izven šolskega prostora (v trgovino); 
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d) z grožnjo učenca 9. razreda učiteljici, da jo bo zabodel z nožem. Izpeljani so bili postopku v 

skladu z vzgojnim načrtom, seznanjeni so bili starši, zadeva je bila predana kriminalistom; 

e) o pripombah staršev na sestavo jedilnika – ravnatelj je o tem obvestil vodjo šolske prehrane; 

f) v vrtcu so se pojavile uši in garje –zaradi napačnega začetnega zdravljenja je okužen otrok še 

teden dni obiskoval vrtec. Ko so bolezen diagnosticirali, so starši prejeli obvestilo, izvedeni 

so bili ustrezni postopki razkuževanja. Inkubacijska doba bolezni je približno 6 tednov; 

g) začetek izgradnje vrtčevskega igrišča bo stekel po ovrednotenju del. 

h) Stanislav Vučak je pripomnil, da bi se lahko ob vrtčevskem igrišču postavila vrtna hišica, v 

katero bi lahko pospravili pripomočke za vrtec. 

i) ravnatelj je zbrane opozoril na prostorsko stisko ter na možnost ureditve praznih prostorov 

šolskega podstrešja. 

 

Ker ostalih predlogov ni bilo, je predsednica zaključila sejo ob 18.35. 

 

 

 

Zapisala:       Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi       Mateja Klement, prof. 

 

 


