OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
17. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 29. 9. 2015, ob 18. uri v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev zapisnikov 19. in 20. korespondenčne seje Sveta zavoda
Soglasje za zunanje izvajalce – glasbena spremljava na koncertih 2015/16
Soglasje za zaposlitev študentskega dela – izvedba projekta Vrtec v naravi
Dopolnitev Pravil šolskega reda
Sprejem in obravnava Zaključnega pedagoškega poročila šole in vrtca za šolsko leto 2014/15
Sprejem in obravnava Letnega delovnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 2015/16
Aneks k pogodbi o zaposlitvi ravnateljice
Razno

PRISOTNI ČLANI: Mojca Velkavrh Žižek, Jože Krč, Jure Volčjak, Mira Vizjak, Renata Andoljšek, Romana
Naglič, Jana Meglič, Elizabeta Pristav Bobnar (od 18.30 dalje)
ODSOTNI ČLANI: Mojca Markič, Rihard Murn, Jolanda Grča
OSTALI PRISOTNI: Tea Dolinar (ravnateljica), Martina Gašperlin (zapisnikarica)
Ravnateljica je predlagala, da se z dnevnega reda umakne 4. točka Dopolnitve Pravil šolskega reda,
ker jih Svet staršev ni potrdil, zato je nov DNEVNI RED naslednji:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev zapisnikov 19. in 20. korespondenčne seje Sveta zavoda
Soglasje za zunanje izvajalce – glasbena spremljava na koncertih 2015/16
Soglasje za zaposlitev študentskega dela – izvedba projekta Vrtec v naravi
Sprejem in obravnava Zaključnega pedagoškega poročila šole in vrtca za šolsko leto 2014/15
Sprejem in obravnava Letnega delovnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 2015/16
Aneks k pogodbi o zaposlitvi ravnateljice
Razno

Z novim dnevnim redom se je strinjalo vseh sedem prisotnih članov.

1.

Potrditev zapisnikov 19. in 20. korespondenčne seje Sveta zavoda

SKLEP 2012-2016/17R/1
Sprejmeta in potrdita se zapisnika 19. in 20. korespondenčne seje.
Zapisnika obeh korespondenčnih sej sta bila potrjena s sedmimi glasovi.

2.

Soglasje za zunanje izvajalce – glasbena spremljava na koncertih 2015/16

Pri tej točki se nam je pridružila Elizabeta Pristav Bobnar.
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SKLEP 2012-2016/17R/2
Svet zavoda daje soglasje k zaposlitvi zunanjih izvajalcev – glasbena spremljava na koncertih, kar je
že predhodno (15. julija 2015) potrdilo MIZŠ.
Za sklep je glasovalo šest članov Sveta zavoda, dva pa sta se vzdržala.

3.

Soglasje za zaposlitev študentskega dela – Izvedba projekta Vrtec v naravi

SKLEP 2012-2016/17R/3
Svet zavoda daje soglasje k zaposlitvi študentskega dela – izvedba projekta Vrtec v naravi, kar je že
predhodno (5. junija 2015) potrdila Občina Preddvor.
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda.

4.

Sprejem in obravnava Zaključnega pedagoškega poročila šole in vrtca za šolsko leto 2014/15

Ravnateljica je predstavila Zaključno pedagoško poročilo za šole in vrtec za preteklo šolsko leto.
SKLEP 2012-2016/17R/4
Svet zavoda je sprejel Zaključno pedagoško poročilo šole in vrtca za šolsko leto 2014/15.
Za sklep je glasovalo vseh osem članov Sveta zavoda.

5.

Sprejem in obravnava Letnega delovnega načrta šole in vrtca za šolsko leto 2015/16

Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šole in vrtec za tekoče šolsko leto. Pojasnila je, da so
šole v naravi nadstandardna dejavnost, zato jih potrjuje Svet staršev – letos so bile potrjene le tri
(plavalna šola v 3. razredu, letna ŠVN (vodni športi) v 5. razredu in zimska ŠVN v 6. razredu).
Jožeta Krča je zanimalo, kako je z otrokom, ki se ne udeleži plavalne šole v 3. razredu. Ravnateljica
mu je pojasnila, da je za učenca potrebno izvesti primerljiv program – 20-urni tečaj plavanja. Do sedaj
se le ena učenka ni udeležila ŠVN v 3. razredu (zaradi zdravstvenih razlogov).
Mira Vizjak je povedala, da je ta ŠVN obvezna, zato del stroškov pokrije tudi MIZŠ.
SKLEP 2012-2016/17R/5
Svet zavoda je potrdil Letni delovni načrt šole in vrtca za šolsko leto 2015/16.
Za sklep je glasovalo sedem članov Sveta zavoda, eden pa se je vzdržal.

6.

Aneks k pogodbi o zaposlitvi ravnateljice

SKLEP 2012-2016/17R/6
Ravnateljica v šolskem letu 2015/16 poučuje 2 uri tedensko fiziko v 9. b.
Za sklep je glasovalo vseh osem članov Sveta zavoda.
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7.

Razno

Predsednico Sveta zavoda je zanimalo, kako je s Šolskim skladom.
Ravnateljica ji je pojasnila, da sklad deluje, predseduje pa mu Lidija Kokl.
Ravnateljica je člane Sveta zavoda seznanila z dokumentom Poraba in primanjkljaj finančnih sredstev
v letu 2015, ki ga je pripravila računovodkinja. Dokument je bil poslan tudi v finančno službo MIZŠ-a.
Jožeta Krča je zanimalo, zakaj ima ravnateljica dve pogodbi o zaposlitvi (o tem je po zadnji seji
obvestila člane Sveta zavoda po elektronski pošti).
Ravnateljica mu je pojasnila, da so eno pogodbo pripravili v tajništvu šole (z napakami), drugo pa na
MIZŠ. Z ministrstva je pogodbo po elektronski pošti poslal g. Boris Zupančič 1. 8. 2012 ob 15.10. Po
pregledu obeh osnutkov je zaradi nesoglasij ob njenem prihodu 2. 8. 2012 ravnateljica podpisala
šolsko pogodbo, ki je bila zanjo kot za delavko manj ugodna, in je bila datirana s 1. 8. 2012. MIZŠ na
podpisano pogodbo ni imelo pripomb.
Seja je bila zaključena ob 19.25.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Velkavrh Žižek
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