
SVET ZAVODA
Osnovna Sola Male6nik

ZAPISNIK

1 0. seje Sveta zavoda OS tvtatednik, ki je bila 4. 6. 2020 ob 17 . uri v matematidni
udilnici.

PRISOTNI: Darja Ferk, Tina Fo5narid, Slavica Kelbi6, Nata5a Potodnik, Mateja
Simoni6, Karmen Peklar, Franc Simoni6, Polona Robi6, Tina Rat, mag. Regina
Stajnko Polutnik, Tomislav Letnik

OPRAVIEENO ODSOTNI: /

VABLJENI: ravnatelj Rudolf Sedi6, sindikalna zaupnica lris Kaukler in tajnica
Bojana Rojs

K todki 1 - Ugotovitev sklepdnosti in potrditev dnevnega reda

Predsednica Sveta zavoda OS tvtatednik, Nata5a Potodnik, je odprla sejo,
pozdravila navzode in ugotovila, da je na seji prisotnih vseh 11 dlanov. Seja je
bila tako sklepdna.

Sklep 5t. 1:
Seja Sveta zavoda OS Malednik je bila sklepdna, prisotnih je bilo 11

6lanov.

Predsednica Sveta Zavoda OS Vtatednik je predlagala potrditev dnevnega
reda, ki so ga dlani dobili skupaj z vabilom in ostalim gradivom.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepdnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje.
3. Oblike dela v manjSih udnih skupinah za Solsko leto 202012021.
4. Seznanitev s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih udnih

gradiv za posamezni razred za Solsko leto 202012021
5. Nakup potreb5din za pouk likovne umetnosti za Solsko lelo 202012021.
6. Razno.

Sklep 5t. 2:
Svet zavoda OS Malednik je soglasno potrdil predlagani dnevni red.



K todki 2 - Pregled in potrditev zapisnika prejSnje seje Sveta zavoda

Predsednica je vpra5ala dlane ali ima kdo pripombe na zapisnik prej5nje seje.
Ker pripomb ni bilo, je bil sprejet zapisnik prej5nje seje.

Sklep 5t. 3:
Svet zavoda OS Malednik potrjuje zapisnik 9. redne seje Sveta zavoda.

K todki 3 - Oblike dela v manjSih udnih skupinah za Solsko leto 202012021

Gradivo k tej tocki so 6lani prejeli. Ravnatelj na kratko povzame vsebino
gradiva.

Sklep 5J.4:
Svet OS Malednik je seznanjen z oblikami dela v manjSih udnih skupinah
za Solsko leto 202012021-

K todki 4 - Seznanitev s skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih
udnih gradiv za posamezni razred za Solsko leto 202012021

elani so prejeli seznam delovnih zvezkov in izbor udbenikov, ki jih za Solsko
leto 202012021 predlaga strokovni aktiv.

Ravnatelj je povedal, da so delovni zvezki za star5e udencev 1.,2. in 3. razred
brezpladni. Delovne zvezke za udence od 6. do 9. razreda morajo kupiti star5i,
udbenike dobijo otroci iz udbeni5kega sklada.

Obrabnine za udbenike star5i ne placujejo

Sklep 5t. 5:
Svet zavoda OS Malednik je seznanjen s skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov in drugih udnih gradiv za posamezni razred za Solsko leto
2020t2021.

K todki 5 - Nakup potrebidin za pouk likovne umetnosti za Solsko leto
2020t2021

Clani so prejeli predlog za nakup potreb5din za pouk likovne umetnosti,
umetnosti in likovnega snovanja.

. Za nabavo potreb5din za pouk likovne umetnosti od 1. do 9. razreda
prispevajo star5i 10 EUR.



. Za nabavo potreb5din pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost za
4., 5. in 6. razred ter za nabavo potreb5cin pri obveznem izbirnem
predmetu likovno snovanje za7 .,8. in g razred prispevajo star5i 5 EUR.

Sklep 5t. 6:
Svet zavoda OS Malednik je seznanjen in se strinja z vi5ino zneska za
nabavo potrebSdin pri predmetu likovna umetnostn neobveznem izbirnem
predmetu umetnost in obveznem izbirnem predmetu likovno snovanje.

Ktodki 6-Razno

. Gospod Simonid Franc je postavilvpra5anje ali so imelivsi otroci, v dasu
dela na daljavo, moZnost uporabe tehnologije in koko so izredne
razmete vplivale na otroke?

Uditeljica Tina Fo5narid je povedala, dabrez sodelevanja in pomodi star5ev ne
bi 5lo in da gre velika zahvala star5em.
Ravnatelj je povedal, da je samo en otrok potreboval radunalnik oz. tehnidno
podporo in jo je tudi dobil. Prav tako pa je tudi kraj ponudil pomod otrokom.
Dodalje, da ni bilo enostavno, smo se pa vsi, tako otroci kot tudi uditelji, nekaj
naucili. Pojasnil je, da bo oz. da je Ze vsem otrokom dodeljen AAI radun in
geslo, ter da se bodo vsi morali nauditi uporabljati spletne udilnice.

Razvil se je pogovor teZavah, ki so se morebiti pojavile pri udenju od doma.

Seja je bila zakljudena ob 18.00.

Zapisala:
Bojana Rojs
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Predsednica Sveta zavoda OS Malednik:
Nata5a Potocnik
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