Osnovna šola Spodnja Šiška
Gasilska 17, Ljubljana
Slovenija

Številka dokumenta: 9000Datum: 27. 9. 2013
Zapisnik 1. seje sveta šole v šolskem letu 2013/2014,
ki je potekala 26. septembra 2013 med 18.30 in 20.30 uro na OŠ Spodnja Šiška v prostorih šolske
knjižnice.
Prisotni člani Sveta šole: Marko Kosmač, Boris Maljevec, Tanja Strojan, Goran Ivetić, Nina Bradić, Tina
Strnad Rot, Aleš Napast, Katja Plos, Stanko Cankar
Drugi prisotni: Franci Hočevar, ravnatelj, Lota Gasser (sindikalna zaupnica), Marijana Debevec, tajnica
Dnevni red:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika 5. seje sveta šole.
3. Letno poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/2013 in evalvacija.
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014.
5. Sprememba Poslovnika sveta šole.
6. Razno.
Sejo je vodila namestnica predsednice sveta šole ga. Tanja Strojan. Pozdravila je navzoče, ugotovila je
sklepčnost seje.
Prisotnih je 7 članov sveta šole.
K1. Ga. Tanja Strojan, namestnica predsednice sveta šole, je predlagala potrditev predlaganega dnevnega
reda.
Gospod Cankar se je seji pridružil ob 18. 35. Gospod Maljevec se je seji pridružil ob 18. 37.
Prisotnih je 9 članov sveta šole.
Sklep: Svet šole se je strinjal s predlaganim dnevnim redom in ga je z devetimi glasovi potrdil.

K2: Ga. Tanja Strojan, namestnica predsednice sveta šole je prebrala glavne točke zapisnika 5. seje sveta
šole, ki je potekala 27. maja 2013. Člani sveta šole so ga prejeli po elektronski pošti. Potrditev zapisnika 5.
seje sveta šole je dala na glasovanje.
Sklep : Svet šole je z 9 glasovi potrdil zapisnik 5. seje sveta šole v šolskem letu 2012/2013.

K3 : Letno poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/2013 in evalvacijo je predstavil ravnatelj, g. Franci
Hočevar.
Gospod ravnatelj, Franci Hočevar, je na začetku predstavitve poročila o realizacijhi LDN za šolsko leto
2012/2013 povedal, da so poročilu dodani rezultati NPZ.
Opozoril je na zastoj pri razvoju projekta POVEJ, do katerega je prišlo zaradi odsotnosti gospe Irene Lukič
(porodniški dopust). Povedal je, da je odpadla zimska šola v naravi zaradi premalega števila prijav.
Pojasnil je, da sta projekt bralne pismenosti in raziskovalnih nalog sledila načrtu delala in sta bila izjemno
uspešna.
Dodal je, da so bila tekmovanja, dnevi dejavnosti in dodatni učitelj športne vzgoje v celoti realizirana.

Pojasnil je, da je stanje v skladu za izboljšavo pouka v tem trenutku negativno, ker je morala šola založiti
denar za nakup interaktivnih tabel. Denar bo šola dobila do konca leta 2013 in ga bo vrnila v sklad za
izboljšavo pouka.
Opozoril je na daljšo odsotnost hišnika in odsotnosti snažilk, ki so zaradi zdravstvenih težav bolniško
odsotne.
Predstavil je rezultate NPZ-jev, pri katerih smo bili nad državnim povprečjem.
Predstavil je glavno spremembo – elektronsko vodenje dokumentacije: šolski dnevnik in redovalnica.
Povedal je, da se bo sestal šolski razvojni tim, ki bo pregledal rezultate in zapisal ugotovitve ter podal
predloge.
Sklep 3: Svet Osnovne šole Spodnja Šiška z devetimi glasovi potrdi Letno poročilo o realizaciji LDN za
šolsko leto 2012/2013.

K4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014je predstavil gospod ravnatelj, Franci Hočevar.
Gospod ravnatelj je najprej povzel in predstavil novosti šolskega leta: elektronski dnevnik in redovalnico in
nov projekt Turizmu pomaga lastna glava (v povezavi s turistično vzgojo). Pojasnil je, da nismo dobili
soglasja Ministrstva za šolstvo, znanost in šport za dodatnega učitelja športne vzgoje. Gospod ravnatelj je
povedal, da bo pripravil dodatno obrazložitev in pojasnila za pristojno ministrstvo in še enkrat zaprosil za
soglasje za dodatnega učitelja športne vzgoje.
Povedal je, da so v tem šolskem letu NPZ v šestem razredu obvezni za vse učence.
Povedal je, da se je gospa Cvetka Konjar upokojila, namesto nje je sedaj gospa Sonja Voljavec.
Pojasnil je, da bo šola poskušala v prihodnosti še aktivneje sodelovati z lokalnim okoljem.
Predstavil je dve prednostni nalogi: sanacija žlebov in nakup računalnikov.
Povedal je, da bi bilo za nemoteno in lažjo izvedbo dela z eAsistentom zaželen nakup tabličnih
računalnikov. Gospod Maljevec je predlagal, da se objavi javni razpis in se vse enote kupijo od enega
ponudnika.
Gospod Kosmač je podal predlog o razmisleku nakupa prenosnih računalnikov namesto tabličnih
računalnikov.
Sklep 4: Svet šole sprejme in potrdi z 9 glasovi Letni delovni načrt (LDN) za šolsko leto 2013/2014 s
pripombama:
MIZŠ je zavrnilo vlogo za dodatnega športnega učitelja. Gospod ravnatelj ponovno vloži prošnjo na
MIZŠ za izvajanje dodatnega športnega učitelja, vlogi priloži mnenje /podporo staršev, ki so plačniki
in mnenje stroke.
Do naslednje seje gospod ravnatelj pripravi načrt/predlog za nakup tabličnih ali prenosnih
računalnikov za uporabo strokovnih delavcev šole namenom hitrejšega in sprotnega dela z
eAsistentom.

K5: Spremembo Poslovnika sveta šole predstavi namestnica predsednice sveta šole, gospa Tanja Strojan.
Gospa Tanja Strojan, namestnica predsednice sveta šole, pojasni, da je Šola za ravnatelja pregledala
dokumentacijo šole in podala predlog spremembe Poslovnika sveta šole. Zaradi vsebinskega neskladja
med Aktom o ustanovitvi (27. člen) in Poslovnikom sveta šole (3. člen) je potrebna vsebinska sprememba.
Gospa Tanja Strojan prebere oba člena.
Gospod Maljevec zastavi vprašanje, kakšna je potem vloga sveta šole.
Gospod Kosmač predlaga spremembo člena, tako da se 3. člen Poslovnika sveta šole glasi:

Delo sveta je javno. Javnost del a se uresničuje v skladu z zakonodajo in ustanovitvenim aktom
šole. Sejam sveta zavoda, starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako
določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli predsednik svet šole.
Sklep 5: Svet šole sprejme in potrdi z 9 glasovi spremembo poslovnika Sveta šole (splošne določbe,
3. člen):
3. člen se glasi:
Delo sveta je javno. Javnost del a se uresničuje v skladu z zakonodajo in ustanovitvenim aktom
šole. Sejam sveta zavoda, starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako
določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli predsednik sveta šole.

K6: Gospod Kosmač opozori na prometno ureditev okolice šole.
Gospod ravnatelj pojasni, da bo v mesecu oktobru sklican sestanek z Odborom za Varno Šiško, kjer bo
tekel pogovor na temo varne prometne ureditve.
Seja sveta šole je bila zaključena ob 20.28.

V Ljubljani, 27. 9. 2013
Zapisala:
Marijana Debevec

Predsednica Sveta šole:
Nina Bradić

