Osnovna šola Jožeta Moškriča
Jarška c. 34
1122 Ljubljana

ZAPISNIK 5. SEJE SVETA ŠOLE v mandatnem obdobju 20122016
Seja je potekala v ponedeljek, 27.05. 2013, ob 19. uri v zbornici šole.

Prisotni: K. Mustafić, M. Režek, B. Skodlar, J. Boštjančič, D. Košir, S. Kralj
(ravnateljica), B. Pečnik (sindikalna zaupnica), J. Janša, B. J. Fleten
Opravičeno odsotni: F. Srnec, B. Zagorc, M. Petras
Predsednica je pozdravila vse prisotne in predlagala naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole (priloga)
Predstavitev nadstandardnih programov za šolsko leto 2013/14
Poročilo komisije, ki je pregledala prispele prošnje na razpis ravnatelja/ice
Pregled prispelih mnenj: učiteljski zbor, svet staršev, lokalna skupnost
Odločanje članov sveta šole o izbiri ravnatelja/ice
Aktualne zadeve.

Ad1)
Sklep 1/5: Dnevni red je bil sprejet.
Sklep 2/5: Zapisnik zadnje seje se potrdi in obesi na šolsko spletno stran.
Ad2)
Ravnateljica je predstavila predloge nadstandardnih programov za naslednje šolsko leto
ter zaprosila za potrditev vsaj obeh taborov (Zambratija – 5. r in Fara – 4. r ), na katere
bodo šli učenci že takoj v začetku septembra 2013.
Predlogi nadstandardnih programov:
- Plavanje v 1., 3. in 6. r;
- Ekskurzija 9. r
- Valeta 9. r
- Plačljivi dnevi dejavnosti;
- Naravoslovni tabori in šoli v naravi.
Člani sveta šole so po glasovanju sprejeli
Sklep 3/5: oba tabora – Fara in Zambratija 2013/14 – sta potrjena.
Ad3)
Predsednica sveta šole je ponovno na kratko obrazložila postopek izbire ravnatelja za
mandatno obdobje 2013-2018.
Damijan Košir je povedal, da je komisija pregledala prispelo vlogo Simone Kralj.
Kandidatka izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Vlogi je priložila vsa potrebna dokazila.
Ad4)
Pridobili smo tudi pozitivna mnenja učiteljskega zbora (93,2% podpora), sveta staršev
(ocena odlično 5) in lokalne skupnosti, katerega je predsednica prebrala vsem prisotnim
članom.

Ad5)
Člani sveta šole so po obrazložitvi tajno glasovali o imenovanju kandidatke Simone Kralj
za ravnateljico zavoda.
Po končanem glasovanju je predsednica pregledala vseh osem (8) glasovnic, ki so bile
pravilno izpolnjene. Vseh osem prisotnih članov je glasovalo ZA, nič (0) glasov PROTI.
Sprejet je bil
Sklep 4/5: člani sveta zavoda so soglasno potrdili imenovanje Simone Kralj za
ravnateljico zavoda OŠ Jožeta Moškriča.
Predsednica je še pojasnila, da bomo vso dokumentacijo naslednji dan poslali v mnenje
ministru. Če ne pridobimo mnenja v predpisanem roku 30 dni, lahko svet zavoda
imenuje ravnateljico brez mnenja ministra. V vsakem primeru bo konec junija 2013
sklicana korespondenčna seja, na kateri se bo odločalo o imenovanju ravnateljice
Simone Kralj za mandatno obdobje 2013 – 2018. S tem bo postopek imenovanja končan.
Pod točko Ad6 ni bilo dodatnih vprašanj, zato so člani sveta zavoda sejo končali ob
19.30 minut.

Zapisala:
Rjabina Hočevar

Predsednica sveta zavoda:
Jana Janša

