OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
18. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 25. februarja 2016, ob 17.30 v glasbeni učilnici.
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 17. redne ter 21., 22., 23., 24., 25., 26. in 27. korespondenčne seje Sveta
zavoda (namestnica predsednice)
2. Obravnava in potrditev Popisa 2015 (Alenka Lopuh)
3. Predstavitev, obravnava in sprejem Zaključnega računa za leto 2015 in vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo (Alenka Lopuh, Tea Dolinar)
4. Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila 2015 (Tea Dolinar)
5. Razveljavitev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec z dne 24. 5. 2012
6. Kadrovski načrt in plan dela 2016 – obravnava in sprejem
7. Ocenjevanje ravnateljice 2015 (namestnica predsednice)
8. Razno
- Finančni načrt 2016 - seznanitev
PRISOTNI ČLANI: Mojca Markič, Elizabeta Pristav Bobnar, Jože Krč, Jure Volčjak, Mira Vizjak, Renata
Andoljšek, Romana Naglič
ODSOTNI ČLANI: Mojca Velkavrh Žižek, Rihard Murn, Jana Meglič, Jolanda Grča
OSTALI PRISOTNI: Tea Dolinar (ravnateljica), Alenka Lopuh (računovodkinja), Martina Gašperlin
(zapisnikarica)
Sejo Sveta zavoda je zaradi odsotnosti predsednice vodila njena namestnica Mira Vizjak.
Z dnevnim redom se je strinjalo vseh sedem prisotnih članov.

1.

Potrditev zapisnikov 17. redne ter 21., 22., 23., 24., 25., 26. in 27. korespondenčne seje
Sveta zavoda

SKLEP 2012-2016/18R/1
Zapisnik 17. redne seje Sveta zavoda se sprejme in potrdi s popravkom v 5. točki zadnjega stavka,
ki se pravilno glasi:
Mira Vizjak je povedala, da je ŠVN za 5. razred obvezna, zato del stroškov pokrije tudi MIZŠ.
Sprejmejo in potrdijo se zapisniki 21., 22., 23., 24., 25., 26. in 27. korespondenčne seje Sveta
zavoda.

Zapisnik 17. redne seje ter zapisniki 21., 22., 23., 24., 25., 26. in 27. korespondenčne seje so bili
potrjeni s sedmimi glasovi.
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2.

Obravnava in potrditev Popisa 2015

Računovodkinja je predstavila Poročilo centralne popisne komisije o popisu za leto 2015.
SKLEP 2012-2016/18R/2
Člani Sveta zavoda so potrdili Popis za leto 2015.
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda.

3.

Predstavitev, obravnava in sprejem Zaključnega računa za leto 2015 in vključitev le-tega v
Poslovno poročilo

Računovodsko poročilo je predstavila računovodkinja Alenka Lopuh, poslovno poročilo pa
ravnateljica.
Ravnateljica je pojasnila, da imamo 17 dolžnikov, ki dolgujejo več kot 500 €. Z vsemi dolžniki je že
opravila telefonske razgovore in se z njimi dogovorila za način odplačevanja. Nekateri neplačniki so
dolg že v celoti odplačali, oz. ga odplačujejo v skladu z dogovorom. Štiri družine (5.500 € dolga)
pričakujejo pomoč iz Šolskega sklada, vendar se ravnateljici to pričakovanje zdi sporno, ker je ta sklad
namenjen vsem družinam, ki imajo finančne težave.
Elizabeta Pristav Bobnar predlaga, da se te družine obrnejo po pomoč na Center za socialno delo.
Ravnateljica se tudi sprašuje, ali je smiselno, da vse dolžnike damo na izvršbo.
Člani Sveta zavoda predlagajo, da dolžnike prijazno opozorimo (pošto jim pošljemo s povratnico) in
jim določimo datum, do katerega naj poravnajo svoje obveznosti. Izkoristijo pa naj tudi vse možnosti,
ki jih nudi država.
Jože Krč je povedal, da je iz poročila razvidno, da smo vsi zaposleni opravili delavnice iz e-šolstva,
vendar se je kljub temu zgodilo, da niso bile vpisane ure odsotnosti, čeprav so starši posredovali
opravičila razrednikom.
Mira Vizjak je pojasnila, da e-asistenta uporabljamo šele prvo leto, zato se še učimo in pričakujemo
tudi strpnost in razumevanje staršev.
Glede ur odsotnosti je Renata Andoljšek pojasnila, da se je to zgodilo v 3. razredu, ker učiteljici nista
vedeli, da morata izostanke potrditi. Povedala je tudi, da napaka ni bila namerna.
Jure Volčjak prosi, da se mu preskrbi odgovor, kako je shranjevanje v e-asistentu zamišljeno na dolgi
rok.
Računovodkinja Alenka Lopuh je povedala, da je bila v letu 2009 glede na toženo terjatev izrečena
sodba v višini 2.204,77 €, ki pa ni izterljiva.
PREDLOG SKLEPA: Člani Sveta zavoda se strinjajo z odpisom terjatev v višini 2.204,77 € po odločbi
št. P283/2008 z dne 4. 10. 2009.
Za predlog je glasovalo šest članov Sveta zavoda, eden pa je bil proti.
SKLEP 2012-2016/18R/3
Člani Sveta zavoda so potrdili in sprejeli Poslovno in finančno poročilo za leto 2015.
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda.
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4.

Obravnava in sprejem samoevalvacijskega poročila 2015

Ravnateljica je predstavila samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2014/15. V tem šolskem letu je bil
vzgojni cilj šole: Učenci se medsebojno spoštujejo in ne izločajo posameznikov iz skupine.
Elizabeto Pristav Bobnar je zanimalo, zakaj pri izvedbi ankete ni pomagala mati ene izmed učenk,
čeprav je bilo tako dogovorjeno.
Glede odnosov med starši in učitelji ima tudi sama pomisleke, saj nekateri učitelji ne pozdravljajo.
Meni, da ankete ni potrebno popolnoma spremeniti, ampak jo je treba le dodelati.
Mira Vizjak je mnenja, da je vsaka anketa stvar interpretacije.
Elizabeta Pristav Bobnar pogreša sodelovanje med podružničnima šolama in matično šolo, saj se
učenci ne poznajo med seboj.
SKLEP 2012-2016/18R/4
Člani Sveta zavoda niso potrdili samoevalvacijskega poročila za leto 2015.
Za sklep je glasovalo pet članov Sveta zavoda, dva pa sta se vzdržala.

5.

Razveljavitev Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec z dne 24. 5. 2012

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki je bil sprejet 24. 5. 2012, ni v skladu z zakonodajo, zato
ravnateljica predlaga, da se ga razveljavi.
SKLEP 2012-2016/18R/5
Člani Sveta zavoda so sprejeli sklep, da se razveljavi Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec z dne 24. 5.
2012.
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda.
Ravnateljica je povedala, da bo nov razpis za vpis v vrtec predvidoma potekal med 10. in 15. marcem
2016 in bo objavljen na spletnih straneh šole in vrtca, v e-asistentu, na vhodih v šolo in vrtec, na
vratih TIC-a.
Poleg tega je potrebno preveriti, kje mora biti razpis še objavljen.

6.

Kadrovski načrt in plan dela ravnateljice

Kadrovski načrt in plan dela bosta potrjena skupaj s finančnim načrtom.

7.

Ocenjevanje ravnateljice 2015

SKLEP 2012-2016/18R/7
Ravnateljica je skupno dosegla 95 % vrednosti meril za ugotavljanje višine dela plače za delovno
uspešnost v letu 2015.
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8.

Razno

Za kadrovski in finančni načrt ter plan dela 2016 bo sklicana korespondenčna seja.

Seja je bila zaključena ob 19.25.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Namestnica predsednice Sveta zavoda:
Mira Vizjak
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