
Z  A  P  I  S  N  I  K 
2. seje Sveta šole 

v zbornici šole v četrtek, 22.  06.  2017, ob 18. uri 
 
 
 
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta šole  

Prisotni: Tina Burja, Petra Dermota, Nuša Poljanec, Lidija Vidic, Evgenija Vuzem, Samo Sitar, Irena 
Soklič, ravnateljica Nataša Ahačič, pomočnica ravnateljice Petra Tonejc 
Odsotni:  Špela Koren, Aneta Varl 
Opravičeno odsotni:  Alenka Korošec, Tamara Bertoncelj 

  
  
Predsednica Sveta šole ga. Petra Dermota je povedala, da je bilo gradivo za sejo dosegljivo na spletni 
strani šole. 

 
Dnevni red: 

1. Pregled realizacije sprejetih sklepov in potrditev zapisnika prejšnje seje. 
2. Potrditev programa dela, kadrovskega in finančnega načrta za leto 2017. 

3. Poročilo o delu v šolskem letu 2016/17. 
4. Smernice za šolsko leto 2017/18. 
5. Razno. 

 

Predlagani dnevi red je bil potrjen. 
 

AD 1) 
 

Vsi sklepi prejšnje seje so bili realizirani. 
Sklep št. 1.: Zapisnik 1. seje Sveta šole je bil potrjen. 
 
 

AD 2) 
 
Ravnateljica je na kratko predstavila program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2017. Gradivo je bilo 
na spletni strani šole, pripomb ni bilo. 

Sklep št. 2.: Program dela, kadrovski in finančni načrt za leto 2017 je bil sprejet.  
 

 
 

AD 3) 
 

 
Ravnateljica je predstavila delo v šolskem letu 2016/17. Povedala je, da se vključujemo v raznorazne 

projekte. Prejeli smo pa tudi zlato priznanje Občine Bled, na kar smo še posebej  ponosni. 
Učni uspeh je predstavila pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc:  

 v 9. razredih je 6 učencev imelo popravne izpite. Zaenkrat so vsi opravili vse izpite, kar jih je bilo 
do danes realiziranih.  

 Učenci so uspešni tudi na tekmovanjih. Pri NPZ smo bili tako v 6. kot v 9. razredih nad SLO 
povprečjem. Ga. Irena Soklič je izpostavila, da se ji zdi delež dosežkov učencev majhen, vendar 



da si ne zna točno predstavljati, kakšen je rezultat po drugih šolah. Utemeljeno ji je bilo, da je 
dosežek naših učencev zelo visok in da so bili tako učenci kot mentorji pohvaljeni. 

 Dnevi dejavnosti in šole v naravi so bili realizirani. 

 
 

AD 4) 
 

Smernice za šolsko leto 2017/18: vključevanje v različne projekte, interesne dejavnosti, dobro delo, 
sodelovanje s starši in krajem,…. 
Večjih sprememb ne bo. Novost so edino brezplačni učbeniki v prvih razredih in NPZ  v tretjih razredih. 
Ponovno bo razpis za projekt »Zdrav življenjski slog« za dobo enega leta, na katerega se bomo zopet 

prijavili. 
 
 

AD 5) 

 
S strani predstavnice staršev je bila podana pobuda, da bi starši večkrat povedali svoje mnenje o učiteljih  
(predvsem pohvale, seveda pa tudi morebitne pripombe), ker meni, da je tega premalo in da je to tisto, 
kar največ pove učitelju o njem (in ne razna darilca ob koncu šolskega leta).  

Ravnateljica je predlagala, da naj se to omeni na prvi seji Sveta staršev v prihodnjem šolskem letu. 
 
 

 
 

Seja je bila končana ob 19.10 uri. 
 

 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                              Predsednica Sveta šole: 

Tatjana Urbančič                                                                                                    Petra Dermota 


