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ZAPISNIK 3. seje
Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu
2016–2020,
ki je bila, v torek, 13. 6. 2017, ob 16.00,
v zbornici šole.
Prisotni: Matejka Derganc, mag. Melita Zorec, Romana Čepon, Tina Golias Harle,
Jerneja Šorli, Natka Stoimenovska, ravnateljica Marjanca Vampelj.
Opravičili so se: Mojca Sojar, Metoda Hrovat Pirnat, Miran Baler, Nina Cvek Bijelič in
Primož Hladnik.
Člani sveta šole so vabilo in gradivo prejeli po elektronski pošti. S predlogom
dnevnega reda so se strinjali.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje sveta zavoda
Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda
Potrditev članov UO šolskega sklada
Nadstandardni program za šol. leto 2017/18
Mnenja, pobude, predlogi

K točki 1:
Na zapisnik 2. seje sveta šole ni bilo pripomb.
Sklep št. 1:
Zapisnik 2. redne seje sveta šole se potrdi.
K točki 2:
Ga. ravnateljica je podala poročilo o tekočem poslovanju šole. Iz MOL smo dobili
potrjen finančni in kadrovski načrt ter načrt dela. Načrtovane dejavnosti so v skladu z
LDN realizirane. Šolo zapušča uspešna generacija učencev.
Na seji sveta staršev je bil predstavljen seznam učnih gradiv. Starši niso imeli
pripomb in so potrdili skupno nabavno ceno.
Ravnateljica je prisotne seznanila s problematiko 2. c-razreda. Povedala je, da smo
se po tehtnem strokovnem premisleku odločili, da oddelki 2. razreda ostanejo enaki.
O tem je obvestila starše. Problematika je bila obravnavana tudi na seji sveta
staršev. Nekaj staršev še vedno želi podrobno obrazložitev ukrepov, ki so bili
izvedeni v oddelku med šolskim letom. Ravnateljica je staršem podala pisni odgovor
preko e-asistenta, članom sveta šole pa ustno pojasnilo.

Ga. ravnateljica je člane sveta šole obvestila, da jo je klicala inšpektorica
Inšpektorata za šolstvo in šport glede proslave ob koncu lanskega šolskega leta. Po
mnenju prijavitelja je bila diskriminatorna. Prijavitelj se je pritožil tudi glede
kaznovanja učencev v času odsotnosti učitelja, glede vrat na WC in zanemarjenega
šolskega igrišča. Ga. ravnateljica je pojasnila, da bo pozorna pri proslavi ob koncu
letošnjega leta, da pri vzgojnem ukrepanju upoštevamo vse dejavnike, da igrišče ni
nevarno, ker ga vsako jutro pregledamo in odstranimo smeti in da so vrata v
popravilu.
Članom sveta šole je povedala, da s prenovo šole v tem trenutku ni nič novega. Med
poletnimi počitnicami bomo zamenjali ograjo ob šolskem igrišču in preplastili
dosedanji tartan. Dogovarjamo se tudi s strokovnjakom glede zmanjšanja hrupa z
zvočnimi kockami v jedilnici.
Pripravljamo se na novo šolsko leto (nabor izbirnih predmetov, groba sistemizacija,
zbiranje podatkov za letni delovni načrt …). V prihodnjem letu bomo imeli 24
oddelkov, kar je največ do sedaj. Spremenili bomo uro začetka pouka iz 8.00 na
8.20.
K točki 3:
Na 12. seji učiteljskega zbora, 30. 5. 2017, so bili imenovani predstavniki zaposlenih
v UO šolskega sklada. Ostanejo isti kot preteklo obdobje, in sicer Jerneja Šorli,
Primož Hladnik in Mirjam Sedej.
sklep št. 2:
V UO šolskega sklada so izmed zaposlenih imenovani Jerneja Šorli, Primož Hladnik
in Mirjam Sedej.
K točki 4:
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila z nadstandardnim programom za šol. leto
2017/18, ki ga mora potrditi svet zavoda, in sicer
− tečaj plavanja v 1. in 3. razredu,
− tečaj plavanja v 5. razredu v letni šoli v naravi (Pacug),
− zimsko šolo v naravi (Vojsko),
− tečaj plavanja za neplavalce v 7. razredu,
− tabor v 2. in 8. razredu, v ostalih razredih pa po dogovoru s starši,
− dnevi dejavnosti po razredih in predvidenem stroškovniku,
− izbirni predmeti (ogledi in ekskurzije),
− valeta.
Povedala je, da so nadstandardni program obravnavali tudi na svetu staršev,
Nadstandard je za starše plačljiv. Socialno šibki učenci imajo možnost sofinanciranja
iz šolskega sklada na podlagi vloge.
Položnice za šolski sklad so izdane dvakrat letno, priporočljiva vsota je 20 EUR.
Po krajši razpravi so člani sveta šole sprejeli
sklep št. 3:
Potrdi se nadstandardni program za šolsko leto 2017/2018.

K točki 5:
Mnenj, predlogov in pobud nismo prejeli.
Predsednica sveta šole se je članom zahvalila za sodelovanje in sejo ob 16.50
zaključila.

Zapisala
Nevenka Krašovec

Predsednica sveta OŠ Vrhovci
Tina Golias Harle

