ZAPISNIK 65. SEJE SVETA ZAVODA OŠ BORCEV ZA SEVERNO MEJO Z
DNE 22. 6. 2018 OB 18.00 URI
Prisotni člani Sveta zavoda: Boštjan Kamenšek, Karolina Leber, Marko Arnuš, Silvija
Borko, Janko Fras, Eva Roškarič, Ema Dornik, Metka Kozar, Klara Napast.
Ostali vabljeni: mag. Lučka Lazarev Šerbec, Jelka Golob, pomočnica ravnateljice, Jelka
Krašovec (računovodkinja).
Odsotni člani Sveta zavoda: Lidija Šuen, Nada Hibšer.
Po kratkem pozdravnem nagovoru predsednika, se je pričelo zasedanje seje z ugotovitvijo, da
je Svet zavoda sklepčen, saj je prisotnih 9 članov.
AD1/ Ugotovitev navzočnosti
Sklep št. 1: Prisotni člani Sveta zavoda zagotavljajo sklepčnost seje.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika 64. seje Sveta zavoda z dne 9. 3. 2018.
Seznanitev z odstopno izjavo članice Nade Hibšer.
Seznanitev z učnim gradivom za šolsko leto 2018/2019.
Predlogi, vprašanja in pobude.

Sklep št. 2: Člani Sveta zavoda so soglasno sprejeli in potrdili dnevni red.
AD1/ Pregled in potrditev zapisnika 64. seje Sveta zavoda z dne 9. 3. 2018.
Sklep št. 3: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili zapisnik 64. seje Sveta zavoda z dne
9. 3. 2018.
AD2/Seznanitev z odstopno izjavo članice Nade Hibšer.
Predsednik Sveta zavoda, g. Boštjan Kamenšek prebere odstopno izjavo članice ge. Nade
Hibšer.
Sklep št. 4: Člani Sveta zavoda se seznanijo in sprejmejo odstopno izjavo članice Nade
Hibšer ter se strinjajo z zaprositvijo MOM za imenovanje novega člana.
AD3/Seznanitev z učnim gradivom za šolsko leto 2018/2019.
Ravnateljica, mag. Lučka Lazarev Šerbec predstavi seznam delovnih zvezkov, potrebščin ter
učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019 (priloga).
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Sklep št. 5: Člani Sveta zavoda se seznanijo in sprejmejo cene delovnih zvezkov in učnih
gradiv za šolsko leto 2018/2019.
AD4/ Predlogi, vprašanja in pobude.
Ravnateljica, mag. Lučka Lazarev Šerbec seznani člane Sveta zavoda o novostih uredbe
GDPR. Zaradi uvedbe le tega bo šola septembra 2018 posredovala staršem nove izjave o
varovanje osebnih podatkov.
Posreduje informacijo o novostih zaposlovanja učiteljev za predmet gospodinjstvo in
računalništvo.
Pove, da se je šola prijavila na razširjen program »Uvajanje vsebinskega sklopa zdravje,
gibanje ter dobro psihično in fizično počutje otrok« - RaP, kateri bo nadomestil projekt Zdrav
življenjski slog.
Izpostavi sodelovanje šole pri projektu SKUM ter da se je iz tega projekta že financiral ogled
lutk.
Dr. Ema Dornik povpraša o upokojitvah v letu 2018. Ravnateljica, mag. Lučka Lazarev
Šerbec pove, da so se realizirale vse predvidene upokojitve v letu 2018. Upokojili sta se
učiteljici ga. Žula Dragica ter ga. Branka Kokol ter do septembra 2018 se bosta še upokojila
ga. Biserna Soršak Židom ter g. Miroslav Gomboc.
Ga. Eva Roškarič povpraša o rezultatih NPZ-ja. Pomočnica ravnateljice, ga. Jelka Golob
posreduje znane informacije o rezultatih NPZ-ja. Izpostavi, da so rezultati NPZ-ja dobri
vendar niso pa nad povprečjem. Pri tem ga. Metka Kozar doda, da so nekateri učenci 6.
razreda pri angleščini dosegli rezultate nad 90%. Ga. Klara Napast doda, da so rezultati pri
slovenščini pod povprečjem tudi zaradi učencev, katerih slovenščina ni materni jezik.
Predsednik Sveta zavoda, g. Boštjan Kamenšek na koncu seje posreduje članom Sveta zavoda
odstopno izjavo o prenehanju mandata članice ge. Eve Roškarič zaradi končanja šolanja
otroka.
Pri tem se ga. Eva Roškarič zahvali za dobro sodelovanje, z željo po nadaljnjem dobrem
sodelovanju staršev in učiteljev.
Sklep št. 6 : Člani Sveta zavoda se seznanijo in sprejmejo odstopno izjavo članice ge. Eve
Roškarič, kateri na podlagi 17. člena Poslovnika Sveta zavoda OŠ borcev za severno
mejo Maribor preneha mandat zaradi končanja šolanja otroka na šoli.
Sestanek se je zaključil ob 19.00 uri.
Zapisala
Tajnik VIZ VI
Silvija Borko l. r.

Predsednik Sveta zavoda
Boštjan Kamenšek
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