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ZAPISNIK 11. seje
Sveta Osnovne šole Vrhovci v mandatu 2012–2016,
ki je bila v ponedeljek, 22. 6. 2020, ob 16. uri v zbornici šole.

Prisotni: Metoda Hrovat Pirnat, Matejka Derganc, mag. Melita Zorec, Mojca Sojar,
Tina Golias Harle, Nina Cvek Bijelič, Jerneja Šorli, Natka Stoimenovska in
ravnateljica Marjanca Vampelj.
Opravičeno odsotni: Gregor Grmek, Romana Čepon, Tanja Bohinc in sindikalna
zaupnica Urška Colnar.
Člani sveta šole so vabilo in gradivo prejeli po elektronski pošti. Predsednica je
predlagala dodatno točko dnevnega reda: Sklep o razpisu volitev in imenovanju v
Svet šole Osnovne šole Vrhovci. S predlogom dnevnega reda so se vsi člani strinjali.

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje sveta šole
2. Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja
3. Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju šole:
- Gradnja in selitev učencev
- Nadstandard za šolsko leto 2020/2021
4. Sklep o razpisu volitev in imenovanju v Svet šole Osnovne šole Vrhovci
5. Predlogi, pobude in vprašanja članov
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje sveta šole
Na zapisnik 6. dopisne seje sveta šole ni bilo pripomb.
Sklep št. 1:
Potrdi se zapisnik 6. dopisne seje sveta šole.
K točki 2: Nadaljevanje postopka imenovanja ravnatelja
12. 5. 2020 smo prejeli s strani MOL mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne
šole Vrhovci. Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje podajata
pozitivno mnenje Marjanci Vampelj.
Sklep št. 2:
Člani sveta šole so soglasno sprejeli sklep: za ravnateljico Osnovne šole Vrhovci se
imenuje go. Marjanca Vampelj.
Mandat se prične dne, 12. 7. 2020 in se konča 11. 7. 2025.

K točki 3: Poročilo ravnateljice o tekočem poslovanju šole:
-

Gradnja in selitev učencev

Ravnateljica je povedala, da je bilo na šoli od meseca marca zelo zanimivo.
Predstavila je potek izobraževanja na daljavo, v času med epidemijo in ukrepe, ki jih
je šola izvajala pri ponovnem prihodu otrok v šolo. Med starši je bila opravljena
anketa o izobraževanju na daljavo. Nekateri starši so delo pohvalili, nekateri so
menili, da je dela na daljavo preveč, nekateri so imeli težave z organizacijo šolskega,
službenega in gospodinjskega dela. Na srečo ni bilo nobenega primera z okužbo.
Člane je seznanila z izvedbo valete, ki je potekala v veliki telovadnici, brez staršev
devetošolcev. Valeta je bila zelo prijetna in pristna. Zaradi korona situacije je odpadel
tabor za učence 8. razreda, ekskurzija projekta Evropska unija, tečaj plavanja,
praktični del kolesarskega izpita in za nekatere oddelka sistematski zdravniški
pregled. Vsi učenci napredujejo v naslednji razred.
Smo na začetku gradnje. Intenzivno potekajo razgovori o nadomestnih lokacijah za
izpeljavo pouka v naslednjem šolskem letu za 17 oddelkov. Učenci prvega in
drugega razreda bodo odhajali na Zavod sv. Stanislava, učenci tretjega, četrtega in
petega razreda pa na Srednjo trgovsko šolo. Dogovarjamo se tudi glede prevozov s
predstavniki LPP in MOL. Potrebovali bomo 10 avtobusov. Za potrebe selitve in
morebitnega ponovnega izobraževanja na daljavo, se načrtuje nabava nove
računalniške opreme. Ga. ravnateljica je povedala, da smo pripravili učna gradiva za
naslednje šolsko leto. Svet staršev je potrdil skupno nabavno ceno.

-

Nadstandard za šolsko leto 2020/2021

Ga. ravnateljica je prisotne seznanila z nadstandardnim programom za šolsko leto
2020/2021, ki ga mora potrditi svet zavoda, in sicer:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

tečaj plavanja v 1. in 3. razredu,
preverjanje znanja plavanja za 6. razred,
tečaj plavanja za neplavalce v 7. razredu,
letna šola v naravi za 5. razred (Pacug),
zimska šola v naravi v 6. razredu (Ribnica na Pohorju),
tabor v 2. in 8. razredu,
dnevi dejavnosti po razredih in predvidenem stroškovniku,
ogledi in ekskurzije v sklopu izbirnih predmetov in projektov,
valeta,
aktivnosti v skladu z dogovorom s starši.

Nadstandard bo realiziran v skladu z navodili NIJZ in MIZŠ, glede na potek
koronavirusa in v skladu s finančnimi zmožnostmi staršev.
Sklep št. 3:
Člani sveta šole soglasno potrdijo nadstandardni program za šolsko leto 2020/2021.

K točki 4: Sklep o razpisu volitev in imenovanju v Svet šole Osnovne šole
Vrhovci
Dosedanjem članom svetu šole dne, 16. 10. 2020 poteče mandat, zato je potrebno v
skladu z zakonodajo razpisati volitve v svet zavoda.
Sklep št. 4:
Člani sveta zavoda so sprejeli Sklep o razpisu volitev in imenovanju v Svet šole
Osnovne šole Vrhovci, ki je priloga zapisnika.
K točki 5: Predlogi, pobude in vprašanja članov
Ga. Mojca Sojer je predstavila pobudo, ki jo je vložila na sejo Mestne občine
Ljubljana za prestavitev spomenika pred šolskim igriščem z namenom pridobitve
večje površine igrišča. Prestavitev bi bila smiselna v času gradnje šole. Člani se do
pobude niso opredeli.
Go. ravnateljica se za imenovanje ravnateljice Osnovne šole Vrhovci za naslednji
mandat, zaupanje in podporo članom sveta iskreno zahvali.
Predsednica sveta šole se je članom zahvalila za sodelovanje in vsem zaželela
veliko zdravja. Sejo je zaključila ob 16.55.

Zapisala:
Tatjanca Kepa

Predsednica sveta OŠ Vrhovci
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