
 

                                        

 

ŠTEVILKA: 7/2011 

DATUM: 28.9.2011 

 

Z A P I S N I K  

 

7. seje Sveta šole OŠ Beltinci, ki je bila 28.09.2011 ob 16.00 uri v rdeči dvorani Osnovne šole 

Beltinci. 

 

Navzoči člani Sveta šole: g. Danijel Ţiţek, g. Marko Jerebič, ga. Nataša Belec, ga. Cvetka Zlatar, ga. 

Andreja Ţalig Ficko, ga. Marija Kavaš,ga. Cvetka Rengeo. 

Opravičeno odstoni: ga. v.d.direktorice SOVIZ Valerija Mes Forjan, ga. Anita Borovič, ga. Ema 

Mesarič. 

Neopravičeno odsotni: g. Igor Adţić, g. Peter Gruškovnjak. 

Drugi vabljeni: ga. ravnateljica Matejka Horvat, ga. pomočnica ravnateljice Darija Roš. 

 

 PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

1. Ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnikov oz. sklepov zadnjih sej. 

3. Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šol.l.2010/11. 

4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12. 

5. Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo iz učbeniškega sklada. 

6. Pobude, predlogi in mnenja. 

 

K 1. Točki – Ugotovitev navzočnosti in sprejem dnevnega reda. 

Predsednica je ugotovila, da je prisotnih 7 članov sveta šole in se seja lahko nadaljuje. Prisotni člani 

sveta šole so soglasno sprejeli dnevni red, ki je bil predlagan v vabilu. 

 

K 2. Točki – Pregled in potrditev zapisnikov oz. sklepov zadnjih sej. 

Ob pregledu zapisnika korespondenčne seje je bilo ugotovljeno, da je prišlo do tiskarske napake 

letnice pri diferenciaciji pouka in v  9.razredu nivojski pouk za šol.leto.Napaka je ţe odpravljena. 

 

SKLEP št.35: Člani sveta šole so soglasno potrdili oba zapisnika. 

 

K 3. Točki – Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šol.l.2010/11. 

Ga. ravnateljica je podala poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta. Člani sveta šole so brez 

pripomb sprejeli: 

 

SKLEP št. 36: Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šol.l.2010/11 se sprejme v taki obliki 

kot je bilo posredovano. 

 

K 4. Točki – Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12. 

Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12. Prisotni člani sveta šole so se 

strinjali s predlaganim Letnim delovnim načrtom in sprejeli: 

 

SKLEP št. 37: Sprejme se Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12. 

 

 



 

                                        

K 5. Točki – Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo iz učbeniškega sklada. 

Ga. Cvetka Rengeo, skrbnica učbeniškega sklada je povedala, da je evidenco učbenikov ţe sprejel svet 

staršev na seji dne 28.03.2011. 

 

K 6. Točki – Pobude, predlogi in mnenja. 

Ga. ravnateljica je obrazloţila spremembe v Šolskih pravilih in Šolskem redu. Spremembe so 

predstavniki sveta šole sprejeli: 

 

SKLEP št.38: Sprejmejo se spremembe Šolskih pravil in Šolskega reda. 

 

Ga.ravnateljica je predstavila stališče sveta staršev o nadstandardnem programu. 

G. Danijel Ţiţek je predlagal, da naj se predlog za ureditev jutranjega varstva 1. triade, kateri sklep je 

bil soglasno sprejet na svetu staršev, pošlje na občino kot nadstandard ţe za naslednje šolsko leto. 

Člani sveta šole so sprejeli: 

 

SKLEP št. 39: Šola naj še naprej ponuja nadstandardni program, kot so šola v naravi in varstva. 

 

SKLEP št. 40: Za šolsko leto 2012/13 se naj pošlje vloga za financiranje jutranjega varstva. 

 

Ga. ravnateljica je prisotne člane sveta šole seznanila z neplačili stroškov prehrane. Predlagala je, da 

naj staršem, kateri otroci imajo kosila v šoli in ne plačajo, po dveh mesecih ukinejo kosila v šoli vse 

dokler starši ne plačajo zaostalega dolga. Prav tako je bil predlog sprejet na svetu staršev. Člani sveta 

šole so sprejeli: 

 

SKLEP št. 41: Po dveh mesecih neplačanih kosil, se otroku ukinejo kosila, dokler zaostanek ni 

poravnan. 

 

Dugih pripomb ni bilo.  

 

Zapisnikar:       Predsednica Sveta šole: 

Marija Forjan       Nataša Belec 

 


