
Svet Osnovne šole Koseze

Ledarska 23

1000 Ljubljana

Evid.št: 900-1/2018/2

ZAPISNIK

2. seje Sveta šole dne, 13. 02. 2018 ob 17.30 uri, v zbornici šole

Prisotni: Lorieta Pečoler - ravnateljica

Greta Mišič - predsednica Sveta šole

Mojca Černigoj Bizjak, Emanuel Grgic, Urška Perko- predstavniki šole

Katja Sotošek, Egon Melanšek, Jernej Savič - predstavniki staršev

Erik Karič- predstavnik ustanovitelja

Sonja Kokalj, Marta Klobučar - računovodkinji

Odsotni: Marina Vrčko, Mitja V. Bavdaž, Irena Kuntarič Hribar

Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda seje.
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje ter zadnje dopisne seje in pregled uresničitve

sklepov.
3. Letno poročilo za leto 2017.
4. Poročilo o popisu in revizijsko poročilo.

)

5. Samoevalvacija in ocenjevanje ravnateljice.
6. Pobude, predlogi, vprašanja.

re 1)
Predsednica Greta Mišič je pozdravila prisotne in ugotovila, da je Svet sklepčen. Pripomb na
predlagani dnevni red ni bilo.

1/1 Sklep: Člani so potrdili dnevni red seje.

Tč 2)

Predsednica Greta Mišič je na kratko predstavila zapisnik 1. seje z dne 28. 09. 2017 in naštela sklepe.
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.

2/1 Sklep: Zapisnik seje dne 28. 09. 2017 se potrdi.

Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik 1. dopisne seje v šolskem letu 2017/2018 z dne 13. 12.
2017, na kateri so člani potrdili tabele za popravljen program dela za leto 2018 ter sprejete
spremembe finančnega načrta s kadrovskim načrtom za leto 2018. Potrdili so tudi dodatno
zaposlitev iz ekonomskega deleža.
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2/2 Sklep: Člani so potrdili zapisnik dopis ne seje z dne 13. 12. 2017.

Tč 3)

Predsednica Greta Mišič je povedala, da so člani v gradivu za sejo sveta prejeli tudi Letno poročilo za
leto 2017. Ravnateljica je člane sveta pozvala, da vprašajo, če imajo kakšno vprašanje v zvezi s tem.
Posebnih vprašanj ni bilo.

3/1 Sklep: Člani so potrdili letno poročilo za leto 2017.

Tč4)

Člani sveta šole so prejeli tudi Revizijsko poročilo, katerega smo prejeli s strani Mestne občine
Ljubljana, z navodilom, da se člane Sveta zavoda z njim seznani. Gospa ravnateljica je povedala, da so
bili člani sveta šole seznanjeni z dopolnitvami Pravilnika o računovodstvu, ki so bile narejene na
podlagi revizijskega poročila.

4/1 Sklep: Člani so se seznanili z revizijskim poročilom.

Gospa Klobučar je člane sveta seznanila s poročilom in povzela, da letos pri popisu ni bilo posebnosti
in da so bila odpisana predvsem amortizirana osnovna sredstva.

4/2 Sklep: Prisotni člani se seznanili s poročilom o popisu.

Tč 5)

Predsednica Sveta zavoda je predstavila kriterije za oceno delovne uspešnosti ravnateljice (Realizacija
obsega programa, Kakovost izvedbe programa, Razvojna naravnanost programa in Zagotavljanje
materialnih pogojev). Tudi v tem šolskem letu se redna delovna uspešnost ne bo izplačevala, vendar
je potrebno postopek izpeljati in simulirati situacijo, da bi bilo uspešnost direktorjev sploh mogoče
ugotoviti. Rezultate je potrebno poslati do konca meseca aprila.

Članica sveta OŠ Koseze - predstavnica staršev gospa Katja Sotošek je glede vizije šole izrazila
nezaupanje do vodstva šole in šolske svetovalne službe v zvezi s sooča njem z nasiljem na podlagi
osebnega primera. Predsednica sveta OŠ Koseze in drugi člani so gospo Sotošek pozvali, da sledi
postopkovniku in individualne primere ne rešuje na svetu zavoda. Gospa ravnateljica je zagotovila, da
je razredničarka opazovala in ukrepala v konkretnem primeru, da pa posebnih odstopanj ni bilo.
Predstavila je tudi postopek, kako šola ukrepa v primerih, ko se pri otroku zaznajo stiske. Poudarila je
tudi, da v razredu do sedaj ni bilo zaznati medvrstniškega nasilja. Gospod Melanšek in gospod Savič
sta pozvala, da se institut Sveta zavoda ne uporablja za razčiščevanje osebnih problemov in še
dodala, da imata otroke v višjih razredih in je njuna izkušnja ravno obratna. Tudi ostali člani Sveta
zavoda so ga. Sotošek še enkrat pozvali, po tem, ko so slišali njeno celotno zgodbo in odgovor ga.
ravnateljice, da o tem na sami seji ne mislijo razpravljati, saj na Svet zavoda ni bila podana nobena
pisna prošnja za dodatno točko dnevnega reda in na Svetu zavoda se ne razpravlja o njenem
individualnem primeru.

V razpravi je bilo ugotovljeno, da so doseženi kriteriji po točkovniku in da bi se lahko edino pri tretji
točki, Razvojna naravnanost zavoda, še kaj dalo dopolniti in popraviti. Zato se na tej točki uspešnost
zmanjša za 2%. Člani so tudi podali pozitivne lastnosti ravnateljice in lastnosti, ki bi se jih dalo
izboljšati. Podan je bil tudi predlog, da se to poroča na naslednji pedagoški konferenci.
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Sklep 5/1: Svet zavoda je na seji dne 13. 2. 2018 ugotovil, da je ravnateljica ga. Lorieta Pečoler
dosegla 98 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice.

Tč 6)

Predsednica Greta Mišič je pod točko razno pozvala člane na pobude in pripombe.

Gospod Savič je vprašal ravnateljico, kako je s krožiščem pred šolo, pa je odgovorila, da je bil predlog
zavrnjen, ker je prostora premalo.

Gospod Melanšek je vprašal, zakaj šola na spletni srani ne objavlja ure povratka s taborov. Gospa
Černigoj Bizjak mu je odgovorila, da so starši že pred odhodom seznanjeni z uro povratka, in da se te
ure tudi držijo, vendar se bo šola skušala držati dogovora, da se tudi na spletu objavi uro prihoda
pred šolo na dan povratka, saj lahko v določenih primerih pride do odstopanj.

Seja se je zaključila ob 18.50 uri.

Zapisala:

Damjana Cuder

predsednica Sveta šole:

Greta Mišič
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