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ZAPISNIK 7. seje (mandat 2008 – 2012)
Sveta šole OŠ Vrhovci,
ki je bila v zbornici OŠ Vrhovci 28. 5. 2009, s pričetkom ob 16.00.

Prisotni: Marija Horvat, Gregor Pleše, Saša Obran, Nada Vodušek, Nataša Golec,
Nevenka Krašovec.
Opravičeno odsotni: Irena Gerjol Osipovič, Kristina Umek Jenko.
Odsotna: Alenka Pleško.
Vabljeni: ravnateljica Marjanca Vampelj, sindikalna zaupnica Irma Starman, ki se
seje ni udeležila.
Predsednica sveta šole je pozdravila vse prisotne in se jim zahvalila za udeležbo na
seji. Ugotovila je sklepčnost. Povedala je, da se zaradi obravnave mnenja Mestne
občine Ljubljana h kandidaturi za ravnatelja/-ico Osnovne šole Vrhovci, ki se sklicuje
na utemeljen dvom o pravilnosti postopka imenovanja ravnatelja, spremeni dnevni
red, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in potrditev zapisnika 6. seje in 2. izredne seje sveta šole
Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda
Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
Vzgojni načrt Osnovne šole Vrhovci
Pravila šolskega reda Osnovne šole Vrhovci
Postopek imenovanja ravnatelja
– Obravnava domnevne napake v postopku imenovanja ravnatelja
Razno

Prisotni so se s predlogom dnevnega reda strinjali, zato so sprejeli
sklep št. 1: Potrdi se predlagani dnevni red za 7. sejo sveta šole.

K točki 1:
Predsednica je prisotne pozvala ali ima kdo pripombe na zapisnik 6. seje sveta šole
in 2. izredne seje. Na zapisnika pripomb ni bilo, zato so člani sveta šole sprejeli
Sklep št. 2: Potrdita se zapisnika 6. seje in 2. izredne seje sveta šole.

1

K točki 2:
Ga. ravnateljica je podala kratko poročilo o tekočem delu na šoli. Ga. ravnateljica je
prisotne seznanila z neuradnimi rezultati NPZ:

6. razred
slovenščina
matematika
angleščina

9. razred
slovenščina
matematika
športna vzgoja

6. a

6. b

skupaj

62,69 %
50,71 %
71,55 %

70,53 %
57,28 %
70,90 %

66,61 %
54,00 %
71,22 %

9. a

9. b

skupaj

67 %
59 %
73 %

65 %
55 %
69 %

66 %
57 %
71 %

Povedala je, da primerjave z republiškim povprečjem še nimamo. V 6. razredu so
NPZ pisalni prvič. Učenci in njihovi starši so imeli možnost vpogleda v teste. Nastalo
je nekaj popravkov.
Na šoli so za učence 8. in 9. razredov potekale delavnice o preprečevanju zlorabe
drog, interaktivne igre za učence 5. razredov. Za učence 8. razredov je bilo izvedeno
testiranje MFBT za potrebe poklicne orienaticije, za učence 9. razredov je potekalo
testiranje nadarjenih učencev za eno skupino, za drugo skupino pa bo še izvedeno.
Za učence 4. razredov smo organizirali predavanje »Policist Beno, kaj pa zdaj?«,
učenci 8. razredov so se udeležili tabora v domu CŠOD Kavka. Za starše 5. a in b.razreda smo organizirali roditeljski sestanek na temo prehod na predmetno stopnjo.
Imeli smo roditeljski sestanek za starše bodočih prvošolcev. Zaključili smo
tekmovanje za čiste zobe, kjer so zmagali učenci 5. c-razreda, ki so se udeležili
prireditve v hali Tivoli. Dosegli smo lepe športne rezultate, ki bodo objavljeni na
spletni strani – teka trojk se je udeležilo kar 26 trojk. Na regijskem tekmovanju iz
geografije so 3 učenci in 1 učenec kot posameznik osvojili srebrno priznanje. Na
regijskem srečanju mladih tehnikov je 1 učenec zasedel 1. mesto, en 2. mesto in en
učenec 3. mesto. Tim za vzgojni načrt je dokončal svoje delo in izoblikoval
dokumenta Vzgojni načrt Osnovne šole Vrhovci in Pravila šolskega reda Osnovne
šole Vrhovci. Sestala sta se družboslovni in naravoslovni aktiv, ki sta obravnavala
obliko diferenciacije v 3. triadi za naslednje leto, ki predlagata:
- v 7. razredu ni delne diferenciacije,
- v 8. in 9. razredu ostanejo učne skupine (kot do sedaj).
To smo obravnavali tudi na seji sveta staršev v torek, 26. 5. 2009 in na konferenci in
na predloga ni bilo pripomb. Ga. ravnateljica je prisotne vprašala, ali se strinjajo z
obliko diferenciacije. Člani sveta šole niso imeli pripomb, zato so sprejeli
Sklep št. 3:
V 8. in 9. razredu se bo v šol. letu 2009/10 pri slovenskem jeziku, matematiki in tujem
jeziku izvajala diferenciacija z razporeditvijo učencev v učne skupine.
Pripravili smo sezname šolskih potrebščin in učbenikov za prihodnje šolsko leto, ki
bodo objavljeni na spletnih straneh šole. Oblikovali smo skupine izbirnih predmetov
za šol. leto 2009/10 za učence 7., 8. in 9. razredov. S tem bomo učence seznanili
jutri, 29. 5. 2009. V skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli in
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Pravilnikom o NPZ v osnovni šoli bodo šestošolci prejeli obvestila o dosežkih na
NPZ.

K točki 3:
Ga. Golec je prisotne seznanila, da je ga. Jenko po elektronski pošti poslala
pripombe in predloge (priloga zapisnika). Vprašala jih je ali bomo te pripombe in
predloge obravnavali na današnji seji glede na to, da ga. Jenko ni prisotna in smo
elektronsko pošto prejeli dva dni pred sejo. Ga. Vodušek je izpostavila 1. vprašanje
ge. Jenko, in sicer kdo bo poučeval angleščino učence 5. razredov, saj je menila, da
z odgovorom ne moremo čakati. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je učiteljica, ki je
učence poučevala v 5. razredu oddala pisno vlogo, da se bo s 1. septembrom
upokojila. Po razpravi o bojkotu pisnega preverjanja angleščine v 5. c-razredu so
člani nadaljevali z obravnavo vprašanj, ki jih je zastavila ga. Jenko.
Glede poučevanja učiteljice, ki nima ustrezne izobrazbe, je ga. ravnateljica pojasnila,
da ji je vzela ure individualne strokovne pomoči, za kar je neustrezna. Člani sveta so
menili, da smo se o tem na seji sveta šole že pogovarjali.
Ga. ravnateljica je člane sveta obvestila, da inšpekcija še ni izvedla prekrškovnega
postopka. Na šolo in njeno ime je iz Inšpektorata Ministrstva za šolstvo in šport prišel
zahtevek za izjavo o dejstvih oz. okoliščinah prekrška, ki jo je ga. ravnateljica v
zakonitem roku tudi podala.
Na vprašanje glede nadarjenih učencev je ga. ravnateljica povedala, da imamo na
šoli tudi zelo nadarjene učence, veliko pa je takih, ki so »zlata sredina«. Dokument,
kot program za delo z nadarjenimi, ne obstaja, vpet je v pouk in izvajanje
nadstandardnih dejavnosti, ki jih organizira šola (dodatni pouk, interesne dejavnosti,
raziskovalne naloge, projekti …). Nadarjene učence vsako leto identificiramo v 9.
razredu, evidentiranjo pa se od 4. razreda naprej. Učitelji izpolnejo vprašalnike, starši
dajo soglasje za testiranje. Testiranje lahko izvaja samo psiholog, ki ima določeno
znanje. Testatorje je treba najeti, testiranje za en razred znaša približno 1.000 EUR.
Denar za testiranje ni predviden, je strošek šole. Odločitev, da učence testiramo v 9.
razredu, smo sprejeli kot pomoč pri poklicnem usmerjanju. Ravnatelji in svetovalni
delavci so na pristojne ustanove že večkrat posredovali, da bi država šolam morala
nameniti denar za nadarjene, vendar so naleteli na gluha ušesa. Ga. ravnateljica je
še povedala, da na šolo pride denar v obsegu 9,5 ur (0,5 ure na oddelek), ki pa je
namenjen za individualno ali skupinsko pomoč, ki se lahko razdeli za nadarjene
učence ali učence s posebnimi potrebami. Po razpravi o nadarjenih otrocih so člani
sveta šole zadolžili go. ravnateljico, da preko združenja ravnateljev ponovno
posredujejo na ustrezne ustanove glede sredstev za nadarjene učence.
Na pobudo ge. Jenko glede pitja vode, je ga. ravnateljica pojasnila, da učenci imajo
na razpolago dovolj tekočine. Tudi učiteljice poskrbijo, da učenci pijejo dovolj vode.
Voda je dostopna na vodomatih in tudi na zunanjem igrišču.

K točki 4:
Ga. ravnateljica je povedala, da so pripombe na vzgojni načrt obravnavali tudi starši
na svoji seji. Pojasnila je, da sta oba dokumenta (vzgojni načrt in Pravila šolskega
reda) nastala na podlagi izkušenj in ju je potrebno spraviti v življenje. Oba dokumenta
se bosta lahko spremenila, če bo to potrebno. Ta dva dokumenta sta nadomestila
Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev in se bosta potrjevala vsako leto posebej.
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Člani sveta so pregledali pripombe in pobude ge. Jenko (priloga zapisnika). Go.
Horvat je zanimalo glede šolske mediacije. Ga. ravnateljica je pojasnila, da so vsi
zaposleni opravili splošni del mediacije. Povedala je tudi, da je zaposlene pozvala,
da bi se kdo še dodatno izobrazil, vendar odziva ni bilo. Ga. Vodušek je pripomnila,
da se problem z mediacijo lahko rešujejo v blagi in krajši obliki in naj ravnateljica
zaposlene ponovno zaprosi, da se kdo udeleži dodatnega izobraževanja iz mediacije.
Člani sveta šole so sprejeli
Sklep št. 4:
Vzgojni načrt se potrdi s popravkoma, ki so ju predlagali tudi starši, in sicer:
– kje najti več o Zdravi šoli in eko šoli (podrobno predstavljeno v Letnem
delovnem načrtu šole in
– naknadno bo dodan vir, kje najti Protokol …

K točki 5:
Člani sveta šole so pregledali in obravnavali vse pripombe in predloge, ki jih je na
Pravila šolskega reda Osnovne šole Vrhovci podala ga. Umek Jenko. Menili so, da v
določenih alinejah popravki niso potrebni, zato so sprejeli
Sklep št. 5:
Pravila šolskega reda Osnovne šole Vrhovci se potrdijo z naslednjimi popravki:
– pravilni naslov se glasi: Pravila šolskega reda za učence Osnovne šole
Vrhovci
– str. 3, točka h) Skrb za čisto okolje – Pravila Eko šole bodo objavljena na
spletni strani šole
– str. 2, točka č) Kultura prehranjevanja – doda se poved: Pri prehranjevanju se
ravnajo po pravilih lepega vedenja in spoštljivega odnosa do hrane.

K točki 6:
Ga. Golec je prisotne seznanila, da je 25. 5. 2009 govorila z go. Magdaleno Škerlj z
MOL, ki jo je seznanila s postopkovno napako v postopku imenovanja ravnatelja in ji
še isti dan po elektronski pošti posredovala Mnenje MOL h kandidaturi za
ravnatelja/ravnateljico Osnovne šole Vrhovci (priloga zapisnika). Mnenje MOL je
predsednica sveta dala članom na vpogled. MOL je podala negativno mnenje vsem
prijavljenim kandidatom zaradi utemeljenega dvoma o pravilnosti postopka
imenovanja ravnatelja. Predsednica sveta je člane seznanila, da je bila enaka
postopkovna napaka odkrita tudi s strani pravne službe MŠŠ in sicer jo je o tem
obvestila ga. Maleš z MŠŠ, 27. 6. 2009. Dopisa z MŠŠ uradno še nismo prejeli.
Člane sveta je seznanila, da je MOL zaprosila Svet Osnovne šole Vrhovci, da
posreduje sprejet sklep o izbiri ravnatelja, MŠŠ pa dokazilo, kdaj smo poslali
zaprosila za mnenje. Za obe zaprosili je poslovna sekretarka poslala dokazila. Po
razpravi o napaki v postopku imenovanja ravnatelja so prisotni člani sveta šole
soglasno sprejeli
Sklep št. 6:
Postopek imenovanja ravnatelja Osnovne šole Vrhovci se razveljavi, ker je svet šole
o izbiri kandidata odločal pred iztekom roka za pridobitev mnenja lokalne skupnosti.
Člani sveta so menili, da so v postopku imenovanja ravnatelja ravnali skrajno
odgovorno in upoštevali roke v skladu z zakonodajo. O razveljavitvi postopka bo svet
šole obvestil prijavljene kandidate, MOL, Ministrstvo za šolstvo in šport, svet staršev
in učiteljski zbor 29. 5. 2009.
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K točki 7:
Ga. ravnateljica je članom sveta šole posredovala pobudo članov sveta staršev, da bi
šola (kot pred leti) učencem ponudila prodajo delovnih zvezkov preko določenih
knjigarn. Prisotne je seznanila, da je bil na seji sveta staršev 20. 5. 2008 sprejet
sklep, da je izbira knjigotržca prepuščena staršem. Povedala je tudi, da smo
pregledali vse dokumente in ugotovili, da šoli ni dovoljeno posredništvo pri prodaji
učbenikov in delovnih zvezkov.
Predsednica sveta šole se je članom zahvalila za udeležbo in sodelovanje in sejo ob
18.20 zaključila.

Zapisala poslovna sekretarka
Nevenka Krašovec

Predsednica sveta šole
Nataša Golec
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