OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
Jarška c. 34
1122 Ljubljana

ZAPISNIK 14. REDNE SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem
obdobju 2016–2020
Seja je potekala v ponedeljek, 18. 2. 2019, ob 18.50 v zbornici šole.
Prisotni: R. Richter, B. Skodlar, V. Benčan, M. L. Opaka, Ana U. Konjajeva, B. Zrnec, R. Rugelj, Barbara J. Fleten, M.
Lebar in povabljene S. Kralj, S. Istenič in I. Šušteršič
Odsotni: B. Petkovič (opr.), K. Jaklič (neopr.) in povabljena S. Burja (opr.)
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole (gradivo).
Potrditev letnega poročila o poslovnem in finančnem poslovanju za leto 2018 (gradivo).
Ugotavljanje in ocenjevanje delovne uspešnosti ravnateljice (gradivo).
Aktualne zadeve.

Seja se je pričela s predstavitvijo ankete o zadovoljstvu učencev na šoli (predstavitev gospe Jordan Fleten) skupaj s
predstavniki sveta staršev. Anketa bo kot priloga zapisniku.
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala dnevni red; ravnateljica je zaprosila, da se spremeni vrstni red
točk 3. in 4. Prisotni člani so se soglasno strinjali in sprejet je bil
Sklep 1/14: dnevni red se z zamenjavo točk 3. in 4. spremeni.
Ad1)
Na zapisnika 12. redne in 13. dopisne seje ni bilo pripomb, zato so člani sveta soglasno sprejeli
Sklep 2/14: potrdita se zapisnika 12. redne seje (oktober 2018) in 13. dopisne seje (december 2018). Zapisnika se
obesita na šolsko spletno stran.
Ad2)
Gospa Konjajeva je imela pripombo na letno poročilo in sicer želi, da se na koncu strani 21 doda stavek, da je pereč
problem tudi igrišče za prizidkom in da so pereči problemi na VSEH šolskih igriščih. Sprememba bo vnesena v
poročilo. V nadaljevanju je povedala, da prihaja do težav pri prihodu v šolo ob prizidku. Ravnateljica je pojasnila, da
je pot do prizidka urejena (asfaltirana) in da je bilo načrtno tako narejeno, da se ne hodi ob fasadi.
Ker je bila gospa Saša Burja odsotna, je ravnateljica prebrala njeno kratko poročilo o poslovnem in finančnem
poslovanju za leto 2018 (priloga).
Potrebno se bo odločiti, kako bomo porabili dobiček v višini 3.579,00 EUR.
V letošnjem letu je predvidena požarna ureditev na šoli in ravnateljica je predlagala, da se dobiček porabi za plačila
stroškov materiala in storitev. Glede na to, da je sanacija šole za seboj potegnila dražje vzdrževanje, bodo ravnatelji
dali pobudo (na sestanku pri županu), da se saniranim šolam povečajo materialni stroški.
Ob razpravi o rednih in dopisnih sejah, kar se tiče potrditve finančnega načrta, so bili člani sveta soglasni, da si želijo
v bodoče slišati in vedeti, kaj točno potrjujejo, čeprav je dejstvo, da nimajo vpliva na to. V decembru 2019, ko bo
naslednjič potrditev finančnega načrta, želijo dodatno obrazložitev.
Ravnateljica je povedala, da povsem zaupa gospe Saši Burja in če finančni načrt ne bi bil v redu, ga ne bi potrdila niti
MOL.
Povedala je tudi, da naša računovodkinja z 2. 7. 2019 odhaja v pokoj in da se pri gospe Burja uvaja računovodkinja z
ustrezno izobrazbo. Vključno z gospo Šušteršič jo bosta vpeljali v vsa računovodska področja dela in ne bomo več
potrebovali zunanjega računovodje.
Po kratki razpravi so člani sveta soglasno sprejeli
Sklep 3/14: ko se bo v decembru 2019 potrjeval finančni načrt 2019, bo sklicana seja, ki ne bo dopisna.
Sklep 4/14: člani sveta soglasno potrjujejo letno poročilo o poslovnem in finančnem poslovanju za leto 2018 in
porabo dobička za plačila stroškov materiala in storitev.
Gospa Šušteršič je sejo zapustila ob 19.35.

Ad3)
Glede na novo uredbo o varovanju osebnih podatkov je predsednica zaprosila člane sveta za mnenje o načinu eposlovanja v svetu zavoda (vabila, seje, diskusije …).
Člani sveta so se soglasno strinjali in sprejeli
Sklep 5/14: člani sveta soglasno potrjujejo, da se njihovi e-naslovi lahko odprto (v vednost vsem) uporabijo pri epošiljanju, vezanim na poslovanje sveta šole zavoda.
Ad4)
Ravnateljica je zapustila sejo in člani sveta so pričeli z glasovanjem o delovni uspešnosti ravnateljice za leto 2018. Po
kratki razpravi so se odločili:
Pod točko 1 (realizacija obsega programa – do 25 %) so ji dodelili 25 %.
Pod točko 2 (kakovost izvedbe programa – do 35 %) so ji dodelili 35 %.
Pod točko 3 (razvojna naravnanost zavoda – do 35 %) so ji dodelili 35 % in
pod točko 4 (zagotavljanje materialnih pogojev – do 5 %) so ji dodelili 5 %.
Vsota vseh doseženih odstotkov tako znaša 100 %.
Sprejet je bil
Sklep 6/14: člani sveta zavoda so soglasno izglasovali, da je uspešnost ravnateljice za leto 2018 100 %.
Gospod Benčan je izrekel javno pohvalo ravnateljici in predlagal, da se ji podeli nagrada McJože za uspešno, zagnano,
predano in vsakodnevno gradbeno kontrolo ob sanaciji šole.
Člani sveta so soglasno podprli predlog.

Seja je bila končana ob 19.50

Zapisala:
Rjabina Hočevar

Predsednica sveta šole:
Martina Lešnjak Opaka

