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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
    
ZADEVA:   Predlog Sklepa o potrditvi Letnega delovnega načrta OŠ Cirkulane-Zavrč 

za vrtec in šolo za šolsko leto 2020/2021 
 
 
Na podlagi 29. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17), 70. 
člena Poslovnika Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam 
občinskemu svetu v obravnavo predlog Sklepa o potrditvi Letnega delovnega načrta OŠ 
Cirkulane-Zavrč za vrtec in šolo za šolsko leto 2020/2021. 
 
  

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
-  Letni delovni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč za šolsko leto 2020/2021 
- Letni delovni načrt vrtca Cirkulane in vrtca Zavrč za šolsko leto 2020/2021 
 

  



    Predlog 
 
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin št. 32/17) je 
Občinski svet Občine Cirkulane na svoji 4. dopisni seji, dne 30. 10. 2020 sprejel 

 
S  K  L  E  P 

o potrditvi Letnega delovnega načrta OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in šolo za šolsko leto 
2020/2021 

 
 

1. člen 
 

Občinski svet Občine Cirkulane potrdi Letni delovni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč za vrtec in šolo 
za šolsko leto 2020/2021 z dne, 30. 9. 2020. 

 
2. člen 

Ta sklep začne veljati takoj. 

 
 
 

Številka: 007-68/2020 
Datum: 
 

O b r a z l o ž i t e v : 
 
Predlog letnega delovnega načrta pripravi ravnatelj in je temeljni dokument, v katerem se načrtuje 
življenje in delo ter uresničevanje ciljev in nalog šole. V njem so določeni organizacija, obseg in 
vsebina vzgojno-izobraževalnega dela ter pogoji za njihovo izvajanje. Z letnim delovnim načrtom 
načrtujejo delo strokovnih organov, sodelovanje s starši in povezovanje šole z okoljem. 
 
Letni delovni načrt vrtca je splošni dokument vrtca, strokovna in vsebinska podlaga letnega 
delovnega načrta enot in letnega delovnega načrta strokovnih delavcev v oddelkih. Cilji in naloge 
so načrtovane iz Kurikuluma za vrtce in v skladu z zakonodajo na področju vrtcev. Temeljna 
načela in cilji vrtca so opredeljeni v Zakonu o vrtcih. 
 
Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 
v predloženi obliki. 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 


