
                                                  Z A P I S N I K 

6. seje Sveta zavoda  OŠ Lovrenc na Pohorju, 28. 5. 2008 ob 19. uri v učilnici 1 OŠ Lovrenc na 
Pohorju. 

PRISOTNI: Predstavniki  zavoda: Dragica Jamnik, Sara Osovniker, Andrej Čokl 
             Predstavniki Sveta staršev: Tanja Aberšek, Anton Petrič
             Predstavniki lokalne skupnosti: Katica Vezjak, Jože Javornik, Borut Cotič
             Vabljeni: Ravnateljica Marija Osvald Novak, prof. 
                              Sindikalna zaupnica Jasmina Dobaj, prof.
                              Župan Občine Lovrenc – Franc Ladinek.

                      Opravičeno odsotni:  Marija Frabrici

DNEVNI  RED:
1.) Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
2.) Potrditev zapisnika prejšnje seje.
3.) Potrditev dnevnega reda.
4.) Predstavitev Razvojnega načrta OŠ Lovrenc na Pohorju
5.) Predlog diferenciacije za šolsko leto 2008/2009.
6.) Spremembe ZOŠ – prehod na fleksibilni predmetnik
7.) Razno

K  1
G. Andrej Čokl, predsednik sveta zavoda, je prisotne pozdravil in ugotovil sklepčnost.
UGOTOVITVENI SKLEP: Prisotnih je osem članov. Svet zavoda je  sklepčen. 

K  2 
1. SKLEP:  Zapisnik prejšnje seje člani sveta potrdijo brez pripomb. 

K  3
Predsednik sveta zavoda g. Andrej Čokl je prisotne seznanil z dnevnim redom.
2. SKLEP:  Člani sveta zavoda z 8 glasovi  ZA sprejmejo dnevni red. 

K  4
Ga. ravnateljica je  prisotnim predstavila Razvojni načrt OŠ Lovrenc na Pohorju, ki so ga vsi člani 
predhodno prejeli na vpogled po elektronski pošti.
Po predstavitvi je sledila razprava:



- Ga. Aberšek: ga. ravnateljica je z Razvojnim načrtom šole seznanila starše na sestanku sveta 
staršev, ki so ponosni in veseli vizije šole in vrtca.
- g. Petrič predlaga, da je potrebno določiti kot prioriteto – zaprtje prostora okoli telovadnice.  
- g. Ladinek – župan pojasni, da so starši izrazili željo, da bi bil vrtec dostopen tudi v popoldanskih 
urah, da pa se bodo zadeve nekoliko uredile, ko bo nova telovadnica. Takrat bo potrebno zaposliti 
tudi človeka, ki bo v popoldanskem času nadziral okolico vrtca in telovadnice.
Meni, da je pozitivno, da je ravnateljica Razvojni načrt predstavila. Pohvali, da bodo vtrec, kljub 
majhnim sredstvom preuredili za potrebe jasličnega oddelka.
Za športno dovrano so projekti pripravljeni, dela se bodo pričela v mesecu oktobru, nadaljevala v 
prihodnjem letu, saj mu ne uspe preusmetiri premostitveni kredit iz 2010 na 2009.
- g. Cotič meni, da ograja ni rešitev.
- ga. Vezjak pohvali razvojni načrt šole in meni, da so starši lahko s korakom naprej samo veseli. 
-ga. Jamnik je mnenja, da je odnos med starši in učitelji in učenci pozitiven in pohvalila lepo 
urejeno okolico šole. 
- g. Čokl – v Razvojnem načrtu , pod točko posodobitev računalniške opreme,  predlaga: nabavo 
programa za spremljanje dela strokovnih delavcev in ostalih zaposlenih in postavitev spletnih 
učilnic.
UGOTOVITVENI SKLEP:  Člani sveta zavoda so seznanjeni z Razvojnim načrtom šole. 

 K  5
Ga. ravnatlejica je člane seznanila z oblikami diferenciacije v drugem in tretjem 
vzgojnoizobraževalnem obdobju za šolsko leto 2008/2009. Člani so predloge že prejeli po 
elektronski pošti. 
Na predlagano ni bilo pripomb.
SKLEP: Svet zavoda potrjuje oblike diferenciacije za šolsko leto 2008/2009

K 6
Ga. ravnateljica razloži prisotnim, da smo za izvajanje fleksibilnega predmetnika pridobili soglasje 
staršev, oblikovali skupino in  se dogovorili, kako bodo to izvajali.
Na drugi tuj jezik se nismo prijavili. 
SKLEP: Člani sveta soglasno potrdijo Fleksibilni predmetik in nadstandard

K 7
Pod razno je predsednik sveta zavoda g. Čokl omenil, da se je 24. 4. 2008 udeležil izobraževanja o 
vodenju svetov zavoda. Povedal je tudi, da je svet zavoda navišji organ upravljanja in nadzorni 
organ. 

Ga. ravnateljica ob zaključku vse prisotne povabi na valeto devetošolcev, ki bo 12. 6. 2008 in na 
zaključno prireditev, ki bo 23. 6. 2008 v šolski telovadnici. 13. 6. 2008 pa imajo zaključek v vrtcu.

Sestanek smo zaključili ob 20,15

Zapisnikarica:          Predsednik Sveta zavoda:

Irena Kušar Andrej Čokl
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