Osnovna šola Jožeta Moškriča
Jarška c. 34
1122 Ljubljana

ZAPISNIK 9. SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 20122016
Seja je potekala v ponedeljek, 30.09. 2013, ob 20.10. uri v zbornici šole.
Prisotni: K. Mustafić, M. Režek, B. Skodlar, J. Boštjančič, D. Košir, S. Kralj (ravnateljica), B. Pečnik
(sindikalna zaupnica), B. J. Fleten, F. Srnec, B. Zagorc, M. Petras, B. Petkovič
Opravičeno odsotni: Jana Janša (predsednica sveta zavoda)
K. Mustafić – namestnica predsednice - je pozdravila vse prisotne in predlagala nekoliko spremenjeni
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Razprava in sprejem LDN za leto 2013/14;
Obravnava in potrditev nadstandardnega programa za leto 2013/14;
Pregled zapisnika zadnje seje sveta zavoda (priloga);
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13;
Poročilo o realizaciji razvojnega načrta v šolskem letu 2012/13;
Potrditev cen najema šolskih prostorov in šolske prehrane;
Aktualne zadeve.

Ad1)
Člani sveta zavoda so se pri prvi točki dnevnega reda pridružili članom sveta staršev, kjer je ravnateljica
na kratko obrazložila letošnji LDN (priloga vabilu).
- Bistveno zmanjšanje ur v OPB.
- Jutranje varstvo po zakonu pripada le 1. razredom, MOL pa ga plačuje tudi za 2. in 3. razred ter za
vozače.
- Vedno več diet, število ur za vodjo prehrane pa se nam manjša.
- Obveznost računalniškega informatika.
- Receptorja 4 ure plačuje MOL iz sredstev za varovanje, sodelujemo pa tudi s Centrom za socialno
delo, ki nam pošilja delavce za delo v splošno korist. Pozitivne izkušnje.
- V načrtu imamo beljenje učilnic, menjavo dotrajanega bojlerja, spremembo namembnosti
hišniškega stanovanje (čakamo odločitev MOL-a). Želeli bi si novo fasado, saj bo šola drugo leto
praznovala 50 let obstoja.
- Noviteta na šoli je e-asistent, ki pa bo staršem na voljo po novem letu.
- 19. 12. 2013 bo kulturna prireditev za zaposlene, člane sveta šole in staršev.
- Želimo si povečati obisk na popoldanskih govorilnih urah, zato smo jih združili za vse učence na
drugi ponedeljek v mesecu, s pol-urnim zamikom za RS in PS.
- Dobili smo naziv Kulturna šola in sicer do leta 2016.
- Pohvala prostovoljcem.
- Obiskovanje dodatnega in dopolnilnega pouka ni obvezno, vendar učitelji od učencev pričakujemo,
da ga bodo obiskovali, če so nadarjeni ali imajo učne težave.
- Uslužbenci šole so dolžni prijaviti vsak sum zlorabe učenca.
- Ravnateljica apelira na starše za boljšo udeležbo na taborih, saj je za letos število prijav v 2. R., 7.
in 8. tik pod 80%. Starši se lahko za pomoč pri financiranju obrnejo na šolski sklad.
- Pojasnilo v zvezi s pridobitvijo statusa športnika. Rok oddaje obrazcev je 15.10.2013. Kljub vsem
ustreznim dokazilom končno odločitev sprejme ravnatelj, po posvetovanju z razredniki in celotnim
učiteljskih zborom. Zahvala gospodu Pavletiču, ker je na roditeljskem sestanku opozoril na
nedorečenost priznanj pri vrhunskemu športniku, kar smo v naših pravilih dopolnili.
Sprejet je bil
Sklep 1/9: Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo LDN 2013/14.
Ad2)
Ravnateljica je predstavila predloge nadstandardnih programov za tekoče šolsko leto:
- Nadstandardni program: letna šola v naravi je po novem del obveznega programa, kar pomen i, da
jo šola mora organizirati, prijava staršev pa je prostovoljna. K nadstandardnemu programu pa
sodijo tabori za 2., 3., 4., 7. in 8. razrede, zimska šola v naravi, plavalni tečaj, plačljive interesne
dejavnosti, ekskurzija in valeta v 9. razredu.

Člani sveta zavoda so soglasno potrdili izvedbo nadstandardnih programov za šolsko leto 2013/14 in
sprejet je bil
Sklep 2/9: Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo nadstandardni program za š. l. 2013/14.
Ad3)
Ker na zapisnik zadnje seje ni bilo pripomb, člani sveta soglasno sprejmejo
Sklep 3/9: zapisnik zadnje seje se potrdi in obesi na šolsko spletno stran.
Ad4)
Ravnateljica je na kratko poročala o realizaciji LDN 2012/13 (priloga vabilu):
- Obisk na roditeljskih sestankih približno 70%;
- Preko četrtne skupnosti smo dobili 7.000 EUR za obnovo igral;
- Na šoli ohranjamo duh kolegialnosti;
- Učni uspeh;
- Odlični rezultati s tekmovanj;
- Izobraževanje zaposlenih;
- Sodelovanje s starši je dobro in zelo kvalitetno.
Ravnateljica ocenjuje, da je bilo delo dobro opravljeno.
Člani sveta so bili z realizacijo LDN 2012/13 seznanjeni, zato so soglasno sprejeli
Sklep 4/9: člani sveta zavoda so seznanjeni z realizacijo LDN za šolsko leto 2012/13.
Ad5)
Ravnateljica je na kratko predstavila poročilo o realizaciji razvojnega načrta v šolskem letu 2012/13
(priloga vabilu) in izpostavila:
- Strokovni delavci so se veliko strokovno izobraževali, nekateri tudi individualno;
- Izpeljali smo vse projekte;
- Zaposlili smo novo specialno pedagoginjo, ki nadomešča odsotno M. L. Opaka (porodniški dopust);
- Zahvala gospema Mustafić in Valenčak za pomoč pri obnovi otroškega igrišča.
Člani sveta zavoda niso imeli vprašanj ali pripomb glede poročila o realizaciji razvojnega načrta, zato so
soglasno sprejeli
Sklep 5/9: člani sveta zavoda so seznanjeni s poročilom o realizaciji razvojnega načrta v šolskem
letu 2012/13.
Ad6)
Namestnica je člane sveta zaprosila za potrditev cen oddaje šolskih prostorov ter šolske prehrane.
Cene kosil za enkrat ostajajo iste, se bodo pa zvišale v primeru podražitve s strani OŠ Nove Fužine.
Ravnateljica je povedala, da je vsako leto večji interes za najem šolskega igrišča (npr. prodaja sveč,...) in
zaprosila člane sveta zavoda za oblikovanje cene oddaje travnatega igrišča. Po kratki razpravi so člani
sveta zavoda sprejeli:
Sklep 6/9: dnevna cena oddaje travnatega igrišča znaša 50,00 EUR, poleg tega pa še 50,00 EUR
varščine (za čiščenje);
Sklep 7/9: člani sveta soglasno potrjujejo cene šolske prehrane.
Ad7)
Ravnateljica je zaprosila za soglasje za razpis delovnega mesta kuharice za določen čas. Gre za
nadomeščanje delavke na daljši bolniški odsotnosti.
Člani sveta zavoda soglasno potrjujejo objavo, zato je bil sprejet
Sklep 8/9: člani sveta zavoda soglašajo z objavo razpisa za delovno mesto kuharice za določen čas –
do vrnitve delavke z bolniške odsotnosti.

Seja je bila končana ob 20.45 uri.
Zapisala:
Rjabina Hočevar

Namestnica predsednice:
Katarina Mustafić

