
Svet Osnovne šole Koseze

Ledarska 23

1000 Ljubljana

Evid.št: 900-11201917

ZAPISNIK

1. seje Sveta šole dne, 26.09.2019 ob 17.30 uri, v zbornici šole

Prisotni: Lorieta Pečoler - ravnateljica

Greta Mišič - predsednica Sveta šole

Emanuel Grgic, Urška Perko, Marina Vrčko - predstavniki šole

Eva Premk Bogataj- predstavnica staršev

Erik Karič - predstavnik ustanovitelja

Odsotni: Mojca Černigoj Bizjak, Egon Melanšek, Jernej Savič, Irena Kuntarič Hribar, Mitja V. Bavdaž

Dnevni red:

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

uresničitve sklepov.
3. Letno poročilo za šolsko leto 2018/19.
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/20 in razvojni načrt OŠ Koseze.
5. Seznanitev s spremembami vzgojnega načrta.
6. 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 20. 2. 2019 in naštela sklepe.
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.

2/1 Sklep: Zapisnik seje dne 20. 2. 2019 se potrdi.

Člani Sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik 3. dopisne seje v šolskem letu 2018/2019 z dne 31. 5.
2019, na kateri so člani Sveta zavoda potrdili popravljen Finančni načrt za leto 2019, na podlagi
priloženega popravljenega gradiva, dopolnitev Kadrovskega načrta za leto 2019 ter financiranje iz
lastnih sredstev za potrebe poučevanja v šolskem letu 2019/2020.

2/2 Sklep: Člani so potrdili zapisnik dopisne seje z dne 31. 5. 2019.

Tč 3)
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Predsednica Greta Mišič je povedala, da so člani v gradivu za sejo Sveta prejeli tudi Letno poročilo za
šolsko leto 2018/2019. Povedala je, da so Letno poročilo že obravnavali učitelji na konferenci ter
starši na Svetu staršev. Člane Sveta šole je pozvala, da podajo pripombe. Gospa ravnateljica je
povedala, da posebnosti ni, da so nekatere stvari korigirali na novo. Posebnih vprašanj ni bilo.

3/1 Sklep: Člani so potrdili letno poročilo za šolsko leto 2018/2019.

Tč 4)

Člani so pod prilogami prejeli tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 in razvojni načrt OŠ
Koseze. Gospa ravnateljica je povedala, da je zaradi močnejših generacij, ki prihajajo na predmetno
stopnjo, več predur in da se bo v prihodnjih letih zbornica zopet uporabljala za učilnico in da bo
mogoče kakšen oddelek imel pouk tudi na drugi šoli. Sicer bo konec oktobra sestanek s predstavniki
mestne občine Ljubljana. Posebnih vprašanj v zvezi z letnim delovnim načrtom za šolsko leto
2019/2020 ni bilo.

4/1 Sklep: Prisotni člani so potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 z razvojnim
načrtom OŠ Koseze.

Tč 5)

Predsednica Sveta OŠ Koseze je člane seznanila s spremembami vzgojnega načrta. Gospa ravnateljica
je dodala, da bo pet let od zadnje temeljite prenove vzgojnega načrta in da se zdaj postopno
prenavlja ter da se posebna pozornost posveča preventivi in osveščanju glede objav na družbenih
omrežjih. Prenavlja se tudi hišni red in šolska pravila.

5/1 Sklep: Člani Sveta zavoda OŠ Koseze so bili seznanjeni s spremembami v vzgojnem načrtu.

Tč 6)

Predsednica Greta Mišič je člane sveta obvestila o vlogi predstavnice ŠO Bleščica, glede znižane cene
najema telovadnice. ŠO Bleščica je dobila na razpolago določeno kvadraturo prostorov za najem, kar
so si oni razložili, da je določena velika telovadnica. Gospa ravnateljica je razložila, da na dogovoru z
Mestno občino Ljubljana ni bila navedena velika telovadnica in da je urnik v veliki telovadnici že
zaseden. Dobili pa so dodatno uro v mali telovadnici. Gospod Emanuel je tudi dodal, da so skupine za
vadbo manjše in ne bi bilo smiselno, da so v veliki telovadnici. Po razpravi so član Sveta sklenili, da so

. vsi najemniki obravnavani enako.

6/1 Sklep: Člani Sveta so sklenili, da se vloga ŠD Bleščica o znižani ceni najema zavrne.

Gospa Greta Mišič je člane sveta tudi obvestila, da smo iz občine dobili navodilo, da se revizijska
poročila potrdijo na svetu šole. Gospa ravnateljica je še dodala, da revizijskega poročila za leto 2018
še nismo prejeli.

6/2 Sklep: Člani sveta so se seznanili z navodilom ustanovitelja Mestne občine Ljubljana, da se
revizijska poročila potrdijo na svetu šole.

Pod točko razno je predsednica Sveta še pozvala člane na pobude in pripombe. Drugih pripomb ni
bilo.

Damjana Cuder

predsednica Sveta šole:

Seja se je zaključila ob 17.55 uri.

Zapisala:

Greta Mišič
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