
 

                  
 
 
 
 
 
 
 

Zapisnik 2. dopisne seje  
Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu 

 2016–2020, 
ki je potekala po elektronski pošti  

od 18. 6. 2018 od 13.35 do 22. 6. 2018 do 14.00. 
 
 
Članom sveta šole smo vabilo in gradivo za 2. dopisno sejo poslali po elektronski 
pošti 18. 6. 2018 od 13.35.  Seja je trajala do 22. 6. 2018 do 14.00.  
 
Na seji so sodelovali vsi člani sveta šole. 
 
Dnevni red: 
 
1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje sveta zavoda  
2. Pravila šolskega reda OŠ Vrhovci 
3. Nadstandardni program za šol. leto 2018/19  
4. Mnenja, pobude, predlogi 
 
K točki 1: 
Na zapisnik 5. seje sveta zavoda nismo prejeli pripomb. 
 
Sklep št. 1: 
Zapisnik 5. seje sveta šole se potrdi. 
 
 
K točki 2: 
Na Pravila šolskega reda OŠ Vrhovci člani sveta niso imeli pripomb. 
 
Sklep št. 2: 
Člani sveta šole potrdijo Pravila šolskega reda OŠ Vrhovci, ki pričnejo veljati 1. 9. 
2018. 
 
 
K točki 3: 
Ga. Metoda Hrovat Pirnat je predlagala, da se pri 4. alineji doda še razred, tako kot 
pri ostalih navedbah nadstandarda – zimska šola v naravi za 6. razred.  
 
Sklep št. 3: 
Potrdi se nadstandardni program za šolsko leto 2018/2019. 

− tečaj plavanja v 1. in 3. razredu,  
− tečaj plavanja v 5. razredu v letni šoli v naravi (Pacug), 
− zimsko šolo v naravi v 6. razredu, 
− tečaj plavanja za neplavalce v 7. razredu, 
− tabor v 2. in 8. razredu, v ostalih razredih pa po dogovoru s starši, 
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− dnevi dejavnosti po razredih in predvidenem stroškovniku, 
− izbirni predmeti (ogledi in ekskurzije), 
− valeta. 

 
 
K točki 4: 
Mnenj, pobud in predlogov nismo prejeli. 
 
 
Zapisala tajnica VIZ VI      Predsednica sveta OŠ Vrhovci 
Nevenka Krašovec       Tina Golias Harle 


