
 

 

OSNOVNA ŠOLA SLAVE KLAVORE MARIBOR 
Štrekljeva ulica 31, 2000 MARIBOR 
 
 
ZAPISNIK SESTANKA SVETA ŠOLE, KI JE BIL V PONEDELJEK, 21. MAJA 2012,  
OB 17.00 URI V UČILNICI ZA LIKOVNO VZGOJO. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta šole se je udeležilo šest 
članov sveta šole, eden se je opravičil. 
 
 
Dnevni red: 
 
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Imenovanje pritožbene komisije. 
3. Poročilo o delu šolske skupnosti. 
4. Predlog o izvajanju oblik diferenciacije v drugem in tretjem vzgojnoizobraževalnem obdobju, 

             za šolsko leto 2012/2013. 
5. Spremembe in dopolnitve letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012. 
6. Razno. 

 

 
K 1. točki) 
 
Namestnica predsednice sveta šole Sabina Gosnik je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka 
z dne 27. februarja 2012. 
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
 
K 2. točki) 
Ravnateljica je svet šole seznanila, da je potekel štiriletni mandat pritožbeni komisiji. 
Pritožbeno komisijo imenuje svet šole (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
osnovni šoli (ZOsn – F), 60. c člen). V pritožbeno komisijo se imenuje 10 članov, od katerih 
mora biti več kot polovica strokovnih delavcev. Ostalo so zunanji člani.  
 
Ravnateljica je podala predlog svetu šole za imenovanje v pritožbeno komisijo v sestavi: 
 
Delavci šole:                                                      
 
1. Janja Pastirk                                                   
2. Kristina Pučko                                                
3. Oliver Hafner             
4. Brigita Matjašič 
5. Silvija Ošlovnik 
6. Mojca Lalić 
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Starši: 
 
  7. Nataša Gabrijan 
  8. Dušica Dubravac 
 
Drugi zunanji sodelavci: 
 
  9. Marija Bednjanič, OŠ Starše 
10. Vesna Jelen Godunc, OŠ Miklavž 
 
Sklep 1: 
Svet šole imenuje za štiriletno obdobje pritožbeno komisijo po predlogu ravnateljice. 
 
 
K 3. točki) 
Katja Kovačič, pedagoginja in mentorica šolske skupnosti, je podala poročilo o delu šolske 
skupnosti v šolskem letu 2011/2012. Šolska skupnost se sestaja vsak mesec. Sodelovali so  
na otroškem parlamentu z naslovom Junaki našega časa – kdo so in zakaj. Spremljali so 
tudi razne akcije, ki so se dogajale na šoli. 
Poročilo o delu šolske skupnosti je priloga zapisniku. 
 
 
K 4. točki) 
Ravnateljica je pripravila gradivo, v katerem je predlog oblik diferenciacije za šolsko leto 
2012/2013. Predlog ravnateljice, na osnovi strokovnega mnenja učiteljev MAT, SLJ in TJA je 
naslednji: 
 
4. razred - fleksibilna diferenciacija MAT (od 1.4.2013), 
5. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, 
6. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA, 
7. razred - fleksibilna diferenciacija MAT, SLJ, TJA, 
8. razred - heterogene skupine SLJ, TJA, 
               - nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti pri MAT, 
9. razred - heterogene skupine SLJ, TJA, 
               - nivojski pouk v homogenih učnih skupinah na treh ravneh zahtevnosti pri MAT. 
 
S predlogi so bili starši seznanjeni na majskih roditeljskih sestankih. Predlog diferenciacije 
za šolsko leto 2012/2013 bo posredovan v potrditev svetu šole. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
 
Sklep 2: 
V šolskem letu 2012/2013 bo potekala diferenciacija po predlogu šole. 
 
 
K 5. točki) 
Ravnateljica je predstavila spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012. 
Te so: 

- spremenjena relacija strokovne ekskurzije za 7. razred (25. maj –Maribor – Ižakovci -   
     Filovci – Selo – Terme Lendava – Maribor), 
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- dopolnitev z  relacijo strokovne ekskurzije za učence 9. razreda (25. maj – Maribor – 
Ptuj – Maribor), 

- dopolnitev s strokovno ekskurzijo za učence, ki obiskujejo nadstandard nemščine  
     (9. junij – Maribor – Avstrija, Styrassic park – Maribor). 
 

Svet staršev je podal pozitivno mnenje k dopolnitvi letnega delovnega načrta.  
 
Sklep 3: 
Svet šole sprejme dopolnitev letnega delovnega načrta šole. 
 
 
K 6. točki) 
Ravnateljica je predstavila, da v skladu s 5. členom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o upravljanju učbeniškega sklada lahko šola porabi sredstva sklada tudi za 
nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov v višini do 10 % vseh sredstev sklada v 
posameznem šolskem letu, kar znaša za leto 2011/2012 – 149,84 €. 
 
Sklep 4: 
Svet šole potrjuje, da šola lahko porabi sredstva učbeniškega sklada tudi za nabavo drugih 
učnih gradiv in pripomočkov v višini do 10 %  vseh sredstev sklada v šolskem letu 
2011/2012, kar znaša 149,84 €. 
 
 
 
 
Sestanek sveta šole je bil zaključen ob 18. uri. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                   Predsednica sveta šole: 
Stanislava FRANGEŽ                                               Petra DROFENIK 
 
 
  
 
 
 


