OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
8. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 26. junija 2018 ob 18.00 v glasbeni učilnici.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnikov 6. in 7. redne seje Sveta zavoda (ga. predsednica)
2. Obravnava pritožb (ugovorov v zvezi s postopki razpisa za sprejem otrok v vrtce pri OŠ)
3. Poročilo Sveta staršev o soglasju za nadstandardni program šole za šolsko leto 2017/18
4. Poročilo o inšpekcijskih nadzorih v šolskem letu 2017/18 (g. ravnatelj)
5. Razno
PRISOTNI: ga. Mojca Velkavrh Žižek, g. Franci Jagodic, g. Minko Križnar, ga. Bojana Koprivec, ga.
Marija Kuhar, ga. Alenka Jovanovski, ga. Ivka Sodnik
ODSOTNI: ga. Elizabeta Pristav Bobnar, ga. Mojca Markič, ga. Marija Mojca Sodnik, ga. Erna Meglič
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (ravnatelj), ga. Martina Gašperlin (zapisnikarica)

Ga. predsednica je predstavila dnevni red.

1. Potrditev zapisnikov 6. in 7. redne seje Sveta zavoda
SKLEP 2017-2021/8R/1:
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 6. redne seje Sveta zavoda.
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda.
SKLEP 2017-2021/8R/2:
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 7. redne seje Sveta zavoda.
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda.
Ga. Mojca Velkavrh Žižek je predlagala, da se ji zapisniki sej Sveta zavoda pošljejo v sedmih delovnih
dneh po sklicani seji, da jih bodo člani pregledali, dopolnili in nato potrjevali na korespondenčni seji.

2. Obravnava pritožb (ugovor v zvezi s postopki razpisa za sprejem otrok v vrtce pri OŠ)
Ga. predsednica je pojasnila, da sta bila na Svet zavoda naslovljena dva ugovora zoper obvestilo o
uvrstitvi otroka na čakalni seznam v postopku vpisa otrok v vrtce pri OŠ.
SKLEP 2017-2021/8R/3:
Ugovoru pod št. zadeve 900-369/2018 z dne 23. 4. 2018 se ugodi.
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda.
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SKLEP 2017-2021/8R/4:
Ugovoru pod št. zadeve 900-380/2018 z dne 4. 5. 2018 se ugodi.
Za sklep je glasovalo vseh sedem prisotnih članov Sveta zavoda.

Člani Sveta zavoda občini predlagajo popravek v Pravilniku za sprejem otrok v vrtec glede načina
reševanja ugovora, zapisanega v 21. in 29. (1. točka - prebivališče) členu.

3. Poročilo Sveta staršev o soglasju za nadstandardni program šole za šolsko leto 2017/18
Pri inšpekcijskem nadzoru Letnega delovnega načrta je bilo ugotovljeno, da nadstandardnega
programa za šolsko leto 2017/18 ni potrdil Svet staršev.
G. Minko Križnar je pojasnil, da je bil Svet staršev seznanjen z opozorilom št. 2 inšpekcijskega
zapisnika postopka izrednega inšpekcijskega nadzora z dne 21. 3. 2018. Na 3. redni seji Sveta staršev
zavoda 11. junija 2018 so zato na Svetu staršev sprejeli naslednji odpravek sklepa:
»Svet staršev ne more sprejeti sklepa za nazaj za nadstandardni program za šolsko leto 2017/18.«

4. Poročilo o inšpekcijskih nadzorih v šolskem letu 2017/18
Ravnatelj je najprej poročal o izrednem inšpekcijskem nadzoru 21. marca 2018. Vsebine nadzora so
se nanašale na organizacijo šole v naravi za 5. razred, postopke sprejema in pridobitev ustreznih
soglasij za Letni delovni načrt (LDN) šole za tekoče šolsko leto.
Inšpektorica je izdala:
en predlog:
o LDN naj bo v bodoče bolj pregleden in
- štiri opozorila:
o šola mora zagotoviti obveščanje staršev o predpisanih elementih šole v naravi v
zahtevanem trimesečnem roku,
o Svet staršev daje soglasje o nadstandardnih storitvah šole, ki so opredeljene v
Letnem delovnem načrtu, za tekoče šolsko leto,
o v zapisnikih učiteljskega zbora mora biti zapisano mnenje o Letnem delovnem
načrtu,
o 1. sejo Sveta staršev za tekoče šolsko leto vedno skliče ravnatelj.
G. Minko Križnar je predlagal, da starši na prvih roditeljskih sestankih v novem šolskem letu dobijo
podatke o vseh izdatkih za določeno šolsko leto. Opozoriti jih je tudi potrebno, da za šole v naravi
obstajajo možnosti za subvencioniranje.
Presednica je predlagala, da se pravilnik Šolskega sklada predstavi članom Sveta zavoda na jesenski
seji.
Ravnatelj je predstavil tudi Poziv Inšpektorata MIZŠ z dne 21. maja 2018, naj pošlje dokumentacijo v
zvezi z učencem, ki domnevno izvaja psihično in fizično nasilje nad vrstniki.
Pojasnil je, da je šola o postopkih zoper učenca obvestila MIZŠ in oddala prijavo na policijo. Učencu je
bil na koncu postopkov izrečen tretji vzgojni opomin in prešolanje. Do izvršitve izreka je MIZŠ učencu
odobril spremljevalca.
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7. marca 2018 je bila na MIZŠ vložena prijava zaradi domnevne nepravilnosti pri izvajanju pouka.
Ravnatelj je dobil pritožbo v razreševanje, zato je opravil dodatne hospitacije in poslal odzivno
poročilo.
20. marca 2018 je potekal inšpekcijski nadzor nad postopkom sprejemanja novih delavcev v delovna
razmerja glede razpisa za učitelja OPB-ja v Preddvoru in Kokri. Nepravilnosti niso bile ugotovljene,
zato je bil postopek ustavljen.
16. januarja 2018 je bilo s strani policije na šolo sporočeno, da so prejeli prijavo o fizičnem nasilju
učitelja nad učencem. Enako sporočilo je prejela tudi predsednica Sveta zavoda, ki je reševanje
odstopila ravnatelju. Ravnatelj je ugotovil, da je učitelj želel preprečiti medvrstniško nasilje. O
rezultatih postopka, ki ga vodi policija, šola ni bila obveščena.
G. ravnatelj je predlagal, da na Svetu staršev poudarijo, naj starši pri morebitnih nepravilnostih
upoštevajo postopkovnik in naj predvsem poskusijo najprej rešiti težavo v šoli.

5. Razno
G. Minko Križnar je povedal, da trditev gospe Erne Meglič, ki jo je dala na 6. redni seji Sveta zavoda
28. septembra 2017 glede vloge staršev pri sprejemanju Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda ter
njihovih sprememb, ne drži.
Člani Sveta zavoda predlagajo, da se učence (devetošolce) vse šolsko leto motivira, da na koncu ne bi
neopravičeno izostajali od pouka.
Ga. Alenka Jovanovski je vprašala ravnatelja glede razpisa za pomočnika ravnatelja v vrtcu. Ravnatelj
ji je pojasnil, da bo pomočnica ravnatelja za vrtce opravljala del ur v vrtcu, del pa v šoli (pridobljeno je
bilo soglasje MIZŠ-a).
Glede Poslovnika Sveta zavoda OŠ Matije Valjavca Preddvor je ravnatelj pojasnil, da naj na obstoječi
pravilnik (do konca počitnic) napišejo pripombe člani Sveta zavoda, nato pa bo pravilnik pregledal še
pravnik, da ga bomo lahko dali v sprejem na seji Sveta zavoda konec septembra 2018.

Sestanek smo zaključili ob 20.15.

Zapisala:
Martina Gašperlin

Predsednica Sveta zavoda:
Mojca Velkavrh Žižek
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