Osnovna šola Spodnja Šiška
Gasilska 17, Ljubljana
Slovenija
Št.: 900-43/2015
Datum: 1. 10. 2015
Zapisnik 1. Seje sveta šole v šolskem letu 2015/2016,
ki je potekala dne 29.9.2015 ob 18.00 uri v šolski knjižnici
PRISTONI ČLANI SVETA ŠOLE: Katja Plos, Tina Rot, Nina Bradić, Stanko Cankar, Boris Maljevec, Marko
Kosmač, Aleš Napast, Simon, Slonjšak, Tanja Strojan.
OSTALI PRISOTNI: Lota Gasser – predstavnica sindikata, Franci Hočevar – ravnatelj in Marijana Debevec –
tajnica.
ODSOTNI ČLANI SVETA ŠOLE: Dominik S. Černjak
Sejo je vodila predsednica Sveta šole Nina Bradić.
Ugotovila je, da je seja sklepčna, saj je prisotnih 7 članov Sveta šole. Predlagala je sledeči dnevni red in ga dala
v potrditev članom sveta šole.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potrditev predlaganega dnevnega reda.
Potrditev zapisnika 9. seje.
Potrditev zapisnika 10. dopisne seje.
Potrditev zapisnika 11. dopisne seje.
Letno poročilo za šolsko leto 2014/2015.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016.
Soglasje k zaposlitvi delavca/-ke v kuhinji.
Razno.

K1. SKLEP: Svet šole je s sedmimi glasovi potrdil predlagani dnevni red.
Pridružila sta se še dva člana Sveta šole Tanja Strojan in Aleš Napast. Ugotovljeno je bilo, da je na seji prisotnih
9 članov sveta šole.
Predsednica sveta šole je povedala, da so vsi člani dobili zapisnike, Letno poročilo za šolsko leto 2014/2015 in
LDN za šolsko leto 2015/2016 kot gradivo (poslano po elektronski pošti) k 1. seji Sveta šole.
Predsednica Sveta šole je prebrala sklepe zapisnika 9.seje. Pripomb ni bilo, zato je dala zapisnik na glasovanje.
K2. SKLEP: Svet šole je z devetimi glasovi potrdil zapisnik 9. seje.

Predsednica Sveta šole ja prebrala sklepe zapisnika 10. seje in ga dala na glasovanje. Pripomb ni bilo.
K3. SKLEP: Svet šole je z devetimi glasovi potrdil zapisnik 10. seje.
Predsednica Sveta šole je prebrala sklepe zapisnika 11. seje. Pripomb ni bilo, zato je zapisnik dala na
glasovanje.
K4. SKLEP: Svet šole je z devetimi glasovi potrdil zapisnik 11. seje.
K5. Letno poročilo za šolsko leto 2014/2015 je pripravil in predstavil ravnatelj Franci Hočevar. Povedal je, da:
1) je bil učni proces v celoti realiziran. Spremembe so nastale pri dnevih dejavnosti in športnih dnevih
zaradi vremena – prestavitev časovnega termina.
2) se je število učencev povečalo, trenutno imamo 40 učencev več kot v preteklem šolskem letu.
3) imamo v šoli dve zaposlitvi (pedagoški kader) manj, zato ostali učitelji prevzemajo različne naloge.
4) je bila staršem posredovana anketa o delovanju šole v preteklem šolskem letu. Rezultati ankete kažejo
na dobro delovanje šole. Gospod ravnatelj je učitelje na pedagoški seji seznanil z rezultati ankete in
skupaj so jih analizirali. Uspešno je bil speljan projekt E-asistent. Verjetno je posledica E-asistenta, da
so se zmanjšali osebni stiki med učitelji in starši (nižja udeležba na govorilnih urah in roditeljskih
sestankih). Več kontaktov imajo starši in učitelji preko elektronske pošte.
5) so bili uspešno realizirani zadani projekti in raziskovalne naloge.
6) je bilo v preteklem šolskem letu več učencev, ki ponavljajo razred (učenci s posebnimi potrebami;
neuspešnost na popravnih izpitih).
7) so bili pri NPZ rezultati nadpovprečni, kar je verjetno tudi posledica uspešno izpeljanega projekta
opismenjevanja (razumevanja besedila).
8) je imel socialni sklad na voljo 1.693 €. Vodila ga je gospa Katarina Rebič.
9) smo v preteklem šolskem letu kupili nove projektorje in interaktivne table. Iz sklad
10) je imela kuhinja več obrokov. Večje število otrok je tudi na OŠ Riharda Jakopiča in na Waldorfski šoli,
zato imamo povečan obseg dela v kuhinji.
11) smo v OPB zaposlili novo učiteljico z 80 % zaposlitvijo za določen čas, ker se je število učencev
povečalo v oddelkih OPB. Učitelji imajo povečan obseg dela.
Predsednica Sveta šole Nina Bradić je dala Poročilo za šolsko leto 2014/2015 na glasovanje.
K5. SKLEP: Svet šole z devetimi glasovi soglaša s Poročilom za šolsko leto 201472015.
K6. LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016. Letni delovni načrt 2015/2016 je pripravil in
predstavil ravnatelj Franci Hočevar. Povedal je, da:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

je na OŠ Spodnja Šiška 420 učencev, ki so vključeni v obvezni in razširjeni program dela.
se kot ID angleški jezik izvaja v 2. in 3. razredu.
Imamo v tekočem šolskem letu projekte, ki se nadaljujejo iz preteklega leta in nekaj novih.
na predmetni stopnji pa uspešno sodelujemo z Inštitutom Jožef Vidmar. Projekt vodi Irena Stegnar.
nimamo več receptorja. Zaposlitev receptorja bomo poskušali pridobiti preko razpisa javnih del.
bo potrebno v letu 2016 obnoviti okna na južni strani šole iz lastnih sredstev.

K6. SKLEP: Svet šole z devetimi glasovi sprejme in potrdi Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016.
K7. Ravnatelj je prosil za soglasje k zaposlitvi delavca/delavke v šolski kuhinji za polovični delovni čas. Pojasnil
je, da imajo v kuhinji povečan obseg dela, zaradi povečanja števila kosil in malic.

K7. SKLEP: Svet šole z devetimi glasovi sprejme sklep, da se zaposli delavca/delavko v kuhinji za
polovični delovni čas.
K8. Razno.
Zaključek 1. seje je ob 19.45 uri.
Zapisnik je napisala: Marijana Debevec

Predsednica Sveta šole:
Nina Bradić

