OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR
SVET ZAVODA
Šolska ulica 9
4205 PREDDVOR
Zapisnik
12. redne seje Sveta zavoda, ki je bila 26. februarja 2019 ob 18.00 v glasbeni učilnici.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta zavoda (predsednica)
2. Obravnava in potrditev Popisa 2018 (računovodkinja)
3. Predstavitev, obravnava in sprejem Zaključnega računa za leto 2018 in vključitev le-tega v
Poslovno letno poročilo (računovodkinja)
4. Obravnava Pravil šolskega reda
5. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2018 (predsednica)
6. Razno
PRISOTNI: ga. Ivka Sodnik, g. Franci Jagodic, g. Minko Križnar, ga. Marija Kuhar, ga. Alenka Jovanovski,
ga. Erna Meglič, ga. Marija Mojca Sodnik, ga. Bojana Koprivec
ODSOTNI: ga. Mojca Markič, ga. Elizabeta Pristav Bobnar, ga. Darja Delavec
OSTALI PRISOTNI: g. Bogdan Sušnik (ravnatelj), ga. Marjeta Benedik (računovodkinja), ga. Suzana
Delavec (pomočnica ravnatelja za vrtce), ga. Martina Gašperlin (zapisnikarica)

Ga. Ivka Sodnik je predlagala, da se 3. točka dnevnega 12. redne seje preimenuje, zato je DNEVNI RED
naslednji:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta zavoda (predsednica)
2. Obravnava in potrditev Popisa 2018 (računovodkinja)
3. Predstavitev, obravnava in sprejem Letnega poročila in Zaključnega računa za leto 2018
(računovodkinja)
4. Obravnava Pravil šolskega reda
5. Ocenjevanje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2018 (predsednica)
6. Razno
S spremembo dnevnega reda v 3. točki se je strinjalo vseh 8 prisotnih članov Sveta zavoda.

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje Sveta zavoda
SKLEP 2017-2021/12R/1:
Člani Sveta zavoda so potrdili zapisnik 11. redne seje Sveta zavoda.
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda.

2. Obravnava in potrditev Popisa 2018
Računovodkinja je predstavila potek popisa za leto 2018.
Članom Sveta zavoda bo računovodkinja naknadno poslala še seznam odpisanih predmetov.
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SKLEP 2017-2021/11R/2:
Člani Sveta zavoda so potrdili Popis za leto 2018.
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda.

3. Predstavitev, obravnava in sprejem Letnega poročila in Zaključnega računa za leto 2018
Ravnatelj, njegova pomočnica za vrtce in računovodkinja so predstavili Letno poročilo in Zaključni
račun za preteklo koledarsko leto.
Računovodkinja bo članom Sveta zavoda naknadno poslala podpisano in popravljeno (tehnični
podatki) verzijo.
SKLEP 2017-2021/12R/3:
Člani Sveta zavoda so sprejeli Letno poročilo in Zaključni račun za leto 2018.
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda.

4. Obravnava Pravil šolskega reda
Ravnatelj je članom predlagal, da se na podlagi obravnave v razredih, na oddelčnih roditeljskih
sestankih in Svetu staršev sprejme popravek Pravil šolskega reda v točki 3.1. Zaporedje ukrepov pri
motenju pouka:
Izbriše se besedilo 6. točke:
V primeru, da ponovno pride do motečega vedenja, ki zahteva ukrepanje po 5. točki, se pokliče
starše, ki učenca PREVZAMEJO in odpeljejo domov.
Vstavi se besedilo:
V primeru, da ponovo pride do motečega vedenja, ki zahteva ukrepanje po 5. točki, učenec nadaljuje
delo individualno pod nadzorom strokovnega delavca. Razrednik skliče TIMSKI SESTANEK s starši,
učencem in šolsko svetovalno službo.
G. Minko Križnar je povedal, da je Svet staršev potrdil predlog spremembe Pravil šolskega reda, niso
pa se obravnavala v celoti.

SKLEP 2017-2021/12R/4:
Člani Sveta so potrdili popravek Pravil šolskega reda v točki 3.1. Zaporedje ukrepov pri motenju
pouka.
Izbriše se besedilo 6 točke:
V primeru, da ponovno pride do motečega vedenja, ki zahteva ukrepanje po 5. točki, se pokliče
starše, ki učenca PREVZAMEJO in odpeljejo domov.
Vstavi se besedilo:
V primeru, da ponovno pride do motečega vedenja, ki zahteva ukrepanje po 5. točki, učenec
nadaljuje delo individualno pod nadzorom strokovnega delavca. Razrednik skliče TIMSKI SESTANEK
s starši, učencem in šolsko svetovalno službo.
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda.
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Člani Sveta zavoda so predlagali, da se Pravila šolskega reda pregledajo in uskladijo s strokovnimi
delavci, starši in z učenci.
SKLEP 2017-2021/12R/5:
Člani Sveta so predlagali, da Pravila šolskega reda pregledajo učitelji, učenci in starši do konca maja
2019 in da se izpelje celoten proces do konca tega šolskega leta. Tako bodo spremembe začele
veljati 1. septembra 2019 in bodo vključene v šolsko publikacijo.
Za sklep je glasovalo vseh osem prisotnih članov Sveta zavoda.
G. Minko Križnar je predlagal, da se Pravila šolskega reda predstavijo staršem na 1. roditeljskem
sestanku, posebej v 1. razredu.

5. Ocenjevalnje delovne uspešnosti ravnatelja za leto 2018
Člani Sveta zavoda so ocenjevali delovno uspešnost ravnatelja v preteklem koledarskem letu.

6. Razno
G. Minko Križnar je povedal, da je bil obveščen o krajah naših učencev v trgovini v Preddvoru.
Predlagal je, da se o tej tematiki razredniki pogovorijo z učenci na urah oddelčne skupnosti.
Sestanek smo zaključili ob 21.20.

zapisala:
Martina Gašperlin

predsednica Sveta zavoda:
Ivka Sodnik
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