Osnovna šola Spodnja Šiška
Gasilska 17, Ljubljana
Slovenija

Številka dokumenta: 9000-33/2012
Zapisnik 2. seje Sveta šole v šolskem letu 2012/2013,
ki je potekala 14. novembra 2012 med 18.00 in 21.00 uro na OŠ Spodnja Šiška v prostorih šolske knjižnice.
Prisotni člani Sveta šole: Marko Kosmač, Karin Okorn, Boris Maljevec, Stanko Cankar, Tanja Strojan,
Goran Ivetić, Nina Bradić, Tina Strnad Rot, Dominik S. Černjak, Aleš Napast, Katja Plos
Drugi prisotni: Franci Hočevar, ravnatelj, Lota Gasser (sindikalna zaupnica), Marijana Debevec, tajnica
Dnevni red:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 1. Seje sveta šole.
3. Razvojni načrt OŠ Spodnja Šiška.
4. Pravilnik o dodelitvi priznanja OŠ Spodnja Šiška.
5. Plezalna stena v šolski telovadnici..
6. Spremembe in dopolnitve Sklepa o ustanovitvi šolskega – socialnega sklada OŠ Spodnja Šiška.
7. Soglasje o zaposlitvah.
8. Razno.
Sejo je vodila predsednica sveta šole ga. Nina Bradić. Pozdravila je navzoče, preverila je sklepčnost seje.
Prisotnih je bilo vseh 11 članov sveta šole.
K1. Ga. Nina Bradić, predsednica sveta šole, je predlagala potrditev predlaganega dnevnega reda.
Sklep: Svet šole se je strinjal s predlaganim dnevnim redom in ga je z enajstimi glasovi potrdil.

K2: Ga. Nina Bradić , predsednica sveta šole, je prebrala glavne točke zapisnika 1. seje sveta šole, ki je
potekala 8. oktobra 2012. Člani sveta šole so ga prejeli z vabilom in po elektronski pošti. Potrditev
zapisnika 1. seje Sveta šole je dala na glasovanje.
Sklep : Svet šole je z 11 glasovi potrdil zapisnik 1. seje sveta šole.

K3 :Razvojni načrt OŠ Spodnja Šiška je predstavil ravnatelj, g. Franci Hočevar.
Razvojni načrt je sestavljen iz: vizija razvoja šole, analize, ciljev in dejavnosti za dosego ciljev. Poglavitne
smernice so razvijanje otrokovih potencialov z odgovornostjo do uspeha na področju bralne pismenosti,
izboljšanje poučevanja in prejemanja znanja, spodbujanje raziskovalnega dela, digitalna pismenost,
povezovanje z okoljem, razvojni cilji na področju zdravja, varnosti na šoli, sodelovanje s starši. Izvajanje
razvojnega načrta bo vodil razvojni tim, ki bo pripravil predloge, analize in evalvacije.
G. Dominik S. Černjak je vprašal, kaj bi bilo smiselno izpostaviti v programu razvoja, prepoznavnosti
učencev in OŠ Spodnja Šiška kot šole. Ravnatelj je pojasnil, da je prepoznavnost šole vidna v projektu
POVEJ, ki ga je sponzoriralo podjetje LEK in našo šolo povabilo k sodelovanju. S tem projektom smo na
šoli ozavestili vedenje o tem, kako prepoznati nasilje in kako ukrepati pri konfliktih. G. Stanko Cankar je
vprašal, ali je bilo na šoli prisotno nasilje. G. Franci Hočevar, ravnatelj, je pojasnil, da kot socialni delavec

ni zaznal hujših oblik, saj se je šolski okoliš spremenil; klima na šoli je dobra in zato v šoli ni nasilja.
Zadnjih sedem let nismo zaznali (obravnavali) niti enega primera izsiljevanja.
Učitelji in učenci se v šoli počutijo varne. Izvedene ankete in rezultati so potrdile pravilnost odločitve za
sodelovanje v projektu POVEJ.
Projekt BRALNA PISMENOST: ravnatelj je izpostavil, da so učenci šibki pri razumevanju besedil in tvorbi
novih besedil (predvsem pri povzemanju in utemeljevanju). S tem projektom želimo obstoječe stanje
izboljšati. Pri hospitacijah ravnatelj spremlja odnos učitelja in učenca in obratno. Ugotavlja, kako se učenci
odzivajo na proces poučevanja.
Projekt RAZISKOVALNE NALOGE. Ravnatelj je povedal, da je potrebno spodbujati raziskovalno delo. Lani
je bilo prijavljenih 9 raziskovalnih nalog. Bile so tudi nagrajene. Ena naloga je bila nagrajena na državnem
tekmovanju, na RS so učenci za nagrado dobili nagradni izlet. Letos je prijavljenih 21 nalog.
Projekt DIGITALNA PISMENOST. Ravnatelj je povedal, da je prihodnost v digitalni pismenosti, ki se zelo
hitro razvija in da učilnice opremljamo z digitalnimi pripomočki. ZRSŠ pripravlja učbenike in delovne
zvezke, ki bodo kot elektronski. Povedal je, da je sam že imel možnost ogleda učbenika. Novi učbeniki
bodo kvalitetni. Tina Strnad Rot je imela pripombo, kako bo to vplivalo na zdravje oči. Predlagala je, da bi
se izvajala kombinacija učenega procesa s prekinitvami. Zastavljeno je bilo vprašanje, ali bodo učbeniki
brezplačni. G. Dominik S. Černjak je povedal, da se mu zdi to prava smer in da se strinja, da je potrebno v
učnem procesu kombinirano delo z IKT tehnologijo in klasičnim učenjem. Ga. Karin Oštir je imela
pripombo, da se boji, da bodo otroci pozabili pisati in ko bodo stari 25 let, ne bodo znali napisati vloge na
upravni enoti.
V programu razvoja OŠ Spodnja Šiška so določeni razvojni cilji, na katerih bo temeljil program razvoja.
G. Borisa Maljevca zanima, kako se bo na primer vrednotilo pisanje domačih nalog in kdaj bo to narejeno.
Gospod ravnatelj je povedal, da se bo prva evalvacija izvedla junija 2013 in da so smernice dela
navedene v programu razvoja na strani 7. G. Boris Maljevec predlaga, da bi se preko projektov povezovali
s podjetji, ki bi določen projekt finančno podprli (na primer pri projektu turizma, logike, …) Gospod Boris
Maljevec se je pozanimal, kako je s pripravljanjem učencev na tekmovanja, saj meni, da je to za uspešnost
posameznika na tekmovanju nujno potrebno. Ga. Tina Strand Rot je povedala, da je izvajanje težko, da je
dodatno delo, plače pa so zmanjšane. Gospod ravnatelj je pojasnil, da učitelji priprave izvajajo v okviru
dodatnih ur, saj je potrebno pri rednem vzgojno-izobraževalnem procesu najprej izpeljati program po
učnem načrtu.
Sindikalna zaupnica, ga. Lota Gasser je povedala, da evalvacijo lahko pripravijo samo izobraženi
pedagoški delavci. Na pedagoških konferencah se lahko izpostavijo določeni kriteriji za izboljšanje znanja.
Kriterije za domače naloge je težko meriti, ker v prvi triadi se učenci učijo narediti domače naloge. V drugi
triadi pa so drugi kriteriji. Vse se ne da miriti z enakimi kriteriji je povedala ga. Tanja Strojan. G. Boris
Maljevec sprašuje, kako lahko kot starš pri tem aktivno sodeluje. Ravnatelj pojasni, da bodo vodje
projektov in razvojni tim bodo pripravili poročilo v juniju na podlagi evalvacije, ki je temelj za pripravo
Poslovnega poročila.
Sklep 3: Svet Osnovne šole Spodnja Šiška se z 11 glasovi, strinja, da

Razvojni načrt s pripombama:

spremeni se vrstni red poglavij: Razvojni cilji na pedagoško didaktičnem področju se zamenjajo s
poglavjem Temeljni razvojni cilji na vzgojnem področju – medsebojno spoštovanje in odgovornost
in doda se V. poglavje Dodatni program šole, sprejme na korespondenčni seji.
K4. Pravilnik o dodelitvi priznanja OŠ Spodnja Šiška je članom Sveta šole predstavil g. ravnatelj, Franci
Hočevar. Najboljši učenci bodo vpisani v zlato knjigo.
G. Dominik S. Černjak je imel pripombo na prvo vrstico 5. člena Pravilnika, da učenec dobi 5 negativnih
točk, če ne prinaša učnih pripomočkov, športne opreme. S tem se stigmatizira učenca. Ravnatelj razloži, da
so te kršitve ponavadi na predmetni stopnji. G. Dominik S. Černjak je imel pripombo na neprimerne izraze,

potrebno je združiti z vedenjem in preimenovati v neprimerno vedenje. G. Marko Kosmač meni, da je
prevelik odbitek točk in nato premajhen razkorak pri pridobitvi in pri odbitku točk. Zanima ga, kaj bo
zapisano v zlati knjigi – varovanje osebnih podatkov. Pojasni, da se mora 1. člen Pravilnika spremeniti, saj
mora biti v njem zapisano, kaj ureja Pravilnik. Predlaga povečanje števila točk pri nekaterih dejavnostih.
Gospoda Kosmača zanima, kdo predlaga točke in kdo jih lahko odvzame. Gospod ravnatelj pojasni, da
točke dodeljujejo učitelji mentorji, o odvzemu točk učencu pa odloča učiteljski zbor pa. V primeru pritožbe
odloča tričlanska komisija v sestavi ravnatelj, razrednik in tretji član, ki ga določi ravnatelj. G. Dominik S.
Černjak meni, da je bralna značka pri tujem jeziku premalo vrednotena. Zanima ga tudi, ali so bili učenci
seznanjeni s Pravilnikom. Ga. Nina Bradić je članom sveta šole pojasnila, da so bili učenci s Pravilnikom
seznanjeni na drugi razredni uri. Predsednica Sveta šole predlaga, da se šolskih pravilnik o tekmovanjih
dopolni s pripombami in se ga sprejme na korespondenčni seji.
Sklep 4.: Svet šole se z 11 glasovi strinja , da se sprejme Pravilnik o dodelitvi priznanja na korespondenčni
seji .

K5: Plezalna stena na OŠ Spodnja Šiška: projekt plezalne stene je predstavil g. ravnatelj, Franci Hočevar.
Ob 19.50 uri je g. Marko Kosmač zapustil sejo.
Ravnatelj je razdelil idejni osnutek. Stroške izgradnje plezalne stene v mali telovadnici v celoti prevzame
Planinsko društvo (v nadaljevanju PD) Rašica. Potrebno je pridobiti certifikat. Strošek šole bi bil 200 €.
Potreben bi bil dogovor o uporabi za naše učence z brezplačnim najemom. G. Dominik S. Černjak
priporoča strokovno izvajanje tečaja. Predstavniki MOL-a so se s tem strinjali. PD bi organiziralo tečaj za
naše učence, izvajali bi ga kot interesno dejavnost. Potrebno je dobiti licenco za izvajanje plezanja in
izobraževanje za učitelje. Ga. Tanja Strojan je opozorila na problem luči, ki so v mali telovadnici.
Predlagala je, da bi bilo PD pripravljeno izpeljati tudi interesno dejavnost - plezanje. Ga. Tina Strnad Rot pa
je pripomnila,kam bi se pospravile klopi in gred. Meni, da bi bilo dobro pridobiti mnenje športnih pedagogov
g. Dušana Grabnarja in go. Barbare Jekoš. Dodatni strošek bo še elektrika. Potrebno je pridobiti soglasje
MOL-a, s kompenzacijo s PD Rašica kot izvajalcem tega projekta.
Sklep 5: Svet šole z 10 glasovi soglaša z ureditvijo plezalne stene s pripombami: potrebno je pridobiti
soglasje MOL-a in s kompenzacijo pridobiti ugodnosti za učence: za športni dan in za interesno dejavnost.

K6: Spremembe in dopolnitve Sklepa o ustanovitvi šolskega socialnega sklada OŠ Spodnja Šiška. Pripravil
in posredoval je njen predsednik g. Goran Ivetić.1.) V prvi točki drugega člena se spremeni tretja alineja,
tako, da se glasi: Pomoč socialno šibkim učencem pri plačilu prehrane, pri dnevih dejavnosti, pomoči pri
nakupu šolskih potrebščin, in obvezne šole v naravi v 4.razredu.. V prvi točki drugega člena se črta četrta
alineja. 2.člen. Prvi stavek druge točke se črta. Drugi stavek druge točke se spremni tako, da se glasi:
Pridobljena sredstva morajo biti porabljena za namen določen v 2. In 3. alineji prvega člena. 3. tretji člen,
šesta točka, prva alineja se spremeni, tako da se glasi: v soglasju s Svetom šole sprejme način
pridobivanja sredstev. Druga alineja se spremeni, tako da se glasi: sprejme letno poročilo o realizaciji.
Tretja alineja se spremeni, tako, da se glasi: določa merila za dodeljevanje sredstev za socialne pomoči in
odloča o vlogah. Tretji člen , zadnja alineja v razmislek. O pritožbah odloča pritožbena komisija OŠ
Spodnja Šiška.
Četrti člen, prva točka, prvi stavek se spremeni, tako da se glasi: Upravni odbor odloča na sejah ali
korespondenčno z večino glasov vseh članov. 5. peti člen druge točke se črta.
Socialni sklad letno pripravi dve poročili: Prvo poročilo je del LDN-ja za šolsko leto in drugo poročilo je del
finančnega poročila za koledarsko leto.
 Sklep 6: Svet šole z 10 glasovi sprejme spremembe in dopolnitve sklepa o ustanovitvi šolskega
sklada - socialnega sklada OŠ Spodnja Šiška s pripombami: šesta točka tretji člen se spremeni,
tako da se glasi: O pritožbah odloča pritožbena komisija OŠ Spodnja Šiška;



peti člen, druga točka se spremeni, tako da se glasi: Socialni sklad letno pripravi dve poročili, eno
ki je del LDN in drugo, ki je del finančnega poročila.

K7: Ravnatelj Franci Hočevar je seznanil člane Sveta šole s sklepom, ki ga je prejel z MOL.- a o zaposlitvi
receptorja do konca šolskega leta.
Sklep 7.: Svet šole z desetimi glasovi potrdi sklep o zaposlitvi receptorja do 24. 6. 2013.

K8. G. Aleš Napast prosi, da se njemu vabilo in gradivo pošilja na oba elektronska naslova: na domači in
službeni naslov.
Predsednica Sveta šole je povabile vse navzoče na novoletno prireditev in sejem, ki bo 19. 12. 2012 na
OŠ Spodnja Šiška. Zbrana sredstva bodo namenjena za šolski socialni sklad.
Ravnatelj je seznanil člane Sveta šole o sporu z učiteljico Olgo Starič, ki se je s 5. 11. 2012 upokojila.
Zapletlo se je pri 5-ih dneh dopusta. Ravnatelj je pridobil pravno mnenje, da ga. Olga Starič naknadno ne
more več uveljaviti pravice o koriščenju 5 dni dopusta.
G. Boris Maljevec je podal predlog, da bi sodeloval pri pripravi šolskega koledarja in ga natisnil. Odlično bi
bilo, če bi bil koledar ponujen na novoletnem sejmu.
Predsednica je seznanila člane Sveta šole s korespondenčno sejo. Naslednja redna seja pa bo 14. 2. 2012
ali 21. 2. 2012. Posvetovala se bo z g. Meto Janež, kdaj bo lahko pripravila finančno poročilo za leto 2012.
Člane Sveta šole bo obvestila z vabilom in gradivom, ki bo poslano za korespondenčno sejo.
V Ljubljani, 19. 11. 2012
Zapisala:
Marijana Debevec

Predsednica Sveta šole:
Nina Bradić

