Svet Osnovne šole Koseze
Ledarska 23
1000 Ljubljana
Evid.št: 900-1/2018/13

ZAPISNIK
1. seje Sveta šole dne, 27.09.2018 ob 17.30 uri, v zbornici šole

Prisotni: Lorieta Pečoler - ravnateljica
Greta Mišič - predsednica Sveta šole
Mojca Černigoj Bizjak, Emanuel GrgiC, Urška Perko, Marina Vrčko - predstavniki
Eva Premk Bogataj, Egon Melanšek, Jernej Savič - predstavniki
Erik Karič - predstavnik

šole

staršev

ustanovitelja

Odsotni: Irena Kuntarič Hribar, Mitja V. Bavdaž
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev dnevnega reda seje.
Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje, druge ter tretje dopisne seje in pregled
uresničitve sklepov.
Letno poročilo za šolsko leto 2017/18.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 in razvojni načrt OŠ Koseze.

5.
6.
7.

Seznanitev s spremembami vzgojnega načrta.
Potrditev pritožbene komisije.
Pobude, predlogi, vprašanja.

Tč 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 2. seje z dne 13. 2. 2018 in naštela sklepe.
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
2/1 Sklep: Zapisnik seje dne 13. 2. 2018 se potrdi.
Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik 2. dopisne seje v šolskem letu 2017/2018

z dne 16.4.

2018, na kateri so člani Sveta zavoda potrdili popravljen finančni načrt za leto 2018, na podlagi
priloženega popravljenega

1

gradiva.

2/2 Sklep: Člani so potrdili

zapisnik dopisne seje z dne 16. 4. 2018.

Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik 3. dopisne seje v šolskem letu 2017/2018
2018, na kateri so člani Sveta zavoda potrdili financiranje
šolsko leto 2018/2019,

z dne 13. 6.

iz lastnih sredstev za potrebe poučevanja za

na podlagi priložene utemeljitve.

2/3 Sklep: Člani so potrdili

zapisnik dopisne seje z dne 13. 6. 2018.

Tč 3)
Predsednica Greta Mišič je povedala, da so člani v gradivu za sejo Sveta prejeli tudi Letno poročilo za
šolsko leto 2017/2018.

Ravnateljica je posebej izpostavila obeležitev 40-letnice šole v preteklem

šolskem letu ter člane Sveta pozvala, da vprašajo, če imajo kakšno vprašanje v zvezi s poročilom.
Posebnih vprašanj ni bilo.
3/1 Sklep: Člani so potrdili

letno poročilo za šolsko leto 2017/2018.

Tč 4)
Člani so pod prilogami prejeli tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019

in razvojni načrt OŠ

Koseze. V zvezi z letnim delovnim načrtom je gospod Savič pozval, da se našteje tri stvari, ki se
razlikujejo od prejšnjega šolskega leta. Gospa ravnateljica mu je odgovorila,
vertikalno

da letos uvajamo

povezavo od 1.-9. razreda (vključevanje sodobnih učnih pristopov, poenotenje

glede na standarde in poenotenje
mednarodnega

kriterijev),

sodelovanja in predstavitev

vpeljavo več kulturno

dobrih praks v Evropi, ki jih imamo na naši šoli) in

umetniških vsebin v okviru projekta SKUM (področje umetnosti

dejvnosti so v šoli večkrat potisnjene

poučevanja

vključitev v evropski projekt Erasmus+ (izkušnje
in kulturnih

na stranski tir, s tem pa hočemo vpeljati te vsebine v samo V-I

delo). Člani sveta so novosti pozdravili. Drugih vprašanj v zvezi z letnim delovnim načrtom za šolsko
leto 2018/2019 ni bilo.
4/1 Sklep: Prisotni člani so potrdili

Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/2019

z razvojnim

načrtom OŠ Koseze.

Tč 5)
Predsednica Sveta OŠ Koseze je člane seznanila s spremembami
vzgojni načrt stalno spreminja.

vzgojnega načrta. Povedala je, da se

Letos so vzgojne ukrepe preoblikovali

v tri stebre: lažje kršitve, težje

• kršitve in najtežje kršitve in so navedene v vzgojnem načrtu.
5/1 Sklep: Člani Sveta zavoda OŠ Koseze so bili seznanjeni s spremembami

v vzgojnem načrtu.

Tč 6)
Predsednica Greta Mišič je člane Sveta zavoda seznanila, da so izbrani v Pritožbeno komisijo naslednji
člani: Anja Milekšič, Metka Kržišnik Stagličic,

Mojca Vidmar, Nevenka Lapornik, Petra Povšič, Greta

Mišič, Zdenka Kregar, Mateja Marki, Mark Selan in Marjeta Oman.
Sklep 6/1: Za člane Pritožbene

komisije se potrdi: Anja Milekšič, Metka Kržišnik Stagllčlč, Mojca

Vidmar, Nevenka Lapornik, Petra Povšič, Greta Mišič, Zdenka Kregar, Mateja Marki, Mark Selan in
Marjeta Oman.

Tč 7)

Predsednica Greta Mišič je pod točko razno še pozvala člane na pobude in pripombe.
2

Gospod Savič je podal predlog, da se za dogodke, kot je bila obletnica šole in koncert Kličemo
pomlad, najame snemaica in fotografa,
bi bili pa tudi priročni kot darila.

saj je kar nekaj staršev pokazalo zanimanje za nakup CD-jev,

Gospa ravnateljica

seje s predlogom strinjala in dogovorila sta se,

da bo že na naslednjem koncertu prisoten fotograf.
Gospod Savič je povprašal, kako je z rezultati ocenjevanj kontrolnih
posameznih predmetih.

se držijo predpisanih standardov
tudimrežni

nalog različnih učiteljev pri

Gospa ravnateljica je pojasnila, da so kriteriji znotraj aktivov poenoteni,
in ciljev za posamezne predmete.

in da

Pri testih učitelji uporabljajo

diagram. V razpravi je še bilo povedano, da so testi običajno pripravljeni

v aktivih in so

enaki za celo generacijo.
Gospod Savičje vprašal, kakšna je situacija s tablami na zunanjem igrišču. Gospa ravnateljica je
povedala, da so naročene in bodo tudi zamenjane. Dodala je še, da se največ škode zgodi ponoči,
zato bi bilo smotrno, da bi igrišče čez noč zaprli.
Gospa ravnateljica Lorieta Pečoler je Člane Sveta šole obvestila, da smo imeli v tem mesecu redno
računovodsko
dokumente

revizijo, in da so letos pregledovali

poslovanje na področju javnih naročil. Zahtevane

smo predložili in posebnosti ni bilo.

Člane Sveta je gospa ravnateljica seznanila, da bomo v tem šolskem letu uredili šolski arhiv, in da smo
v postopku pridobivanja

ponudb.

Seja se je zaključila ob 18.00 uri.
Zapisala:

predsednica Sveta šole:

Damjana Cuder

Greta Mišič
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