
Svet Osnovne šole Koseze

Ledarska 23

1000 Ljubljana

Evid. št: 900-1/2020112

ZAPISNIK

1. seje Sveta šole dne, 30.09.2020, ob 17.30 uri, v učilnici 6. a razreda (bivši zbornici šole)

Prisotni: Lorieta Pečoler - ravnateljica

Greta Mišič - predsednica Sveta šole

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

Egon Melanšek, - predstavnik staršev

Erik Karič - predstavnik ustanovitelja

Odsotni: Jernej Savič, Eva Premk Bogataj, 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 2019/20.
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 20/21 in razvojni načrt OŠ Koseze.
5. Seznanitev in potrditev cenika šolske prehrane v šolskem letu 2020/21.
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 24. 2. 2020 in naštela sklepe.
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.

2/1 Sklep: Zapisnik seje dne 24. 2. 2020 se potrdi.

Člani Sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik 3. dopisne seje v šolskem letu 2019/2020, z dne 10. 6.
2020, na kateri so člani Sveta zavoda potrdili Financiranje iz lastnih sredstev za potrebe poučevanja v
šolskem letu 2020/21 in zapisnik 1. dopisne seje v šolskem letu 2020/2021, z dne 18. 9. 2020, na
kateri so člani Sveta zavoda potrdili razpis volitev predstavnikov šole za Svet šole, volilno komisijo' in
nadomestne člane. Svet je potrdil, da se voli pet članov zaposlenih v Svet zavoda.

2/2 Sklep: Člani so potrdili zapisnik dopisne seje z dne 10. 6. 2020.

2/3 Sklep: Člani so potrdili zapisnik dopisne seje z dne 18. 9. 2020.
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Tč 3)

Predsednica Greta Mišič je povedala, da so člani v gradivu za sejo Sveta prejeli tudi Letno poročilo za
šolsko leto 2019/2020. Povedala je, da so Letno poročilo že obravnavali učitelji na konferenci ter
starši na Svetu staršev. Gospa ravnateljica je povedala, da je bilo nekaj lanskih dejavnosti zaradi
epidemije prestavljenih na letošnje šolsko leto. V poročilu je tudi poročilo o delu na daljavo. Člane
Sveta šole je predsednica sveta pozvala, da podajo pripombe. Pripomb ni bilo.

3/1 Sklep: Člani so potrdili letno poročilo za šolsko leto 2019/2020.

Tč 4)

Člani so med prilogami prejeli tudi Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 in razvojni načrt OŠ
Koseze. Predsednica Sveta šole je povedala, da je prilagojen glede na razmere. Gospa ravnateljica je
pojasnila, da je pripravljen načrt dela na daljavo, če bo potrebno. Trenutno delamo po modelu B. V

primeru okužbe je v karanteni posamezni razred. Na naši šoli smo imeli že dva razreda v karanteni in
je delo na daljavo potekalo brez težav. Gospa ravnateljica je pojasnila, da smo dobre izkušnje iz časa
epidemije obdržali, kar pa se je izkazalo za slabo, pa smo odstranili. Dejavnosti so sicer načrtovane,
kot, da ne bo zaprtja šol in se bomo sproti prilagajali situaciji in navodilom. Predsednica sveta je člane
pozvala, da podajo pripombe ali vprašanja. Posebnih vprašanj v zvezi z Letnim delovnim načrtom za
šolsko leto 2020/2021 ni bilo.

4/1 Sklep: Prisotni člani so potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 z razvojnim
načrtom OŠ Koseze.

Tč 5)

Predsednica Sveta OŠ Koseze je gospo ravnateljico pozvala, da predstavi cenik in kalkulacijo šolske
prehrane. Gospa ravnateljica je povedala, da je kalkulacija šolske prehrane narejena glede na ceno
živil in materialne stroške. S cenami šolske prehrane smo nekje v sredini glede na druge šole. Cene
šolskih obrokov:

dopoldanska malica: 0,80 EUR,

kosilo: 2,70 EUR,

popoldanska malica: 0,75 EUR.

5/1 Sklep: Člani Sveta zavoda OŠ Koseze so se seznanili in potrdili cenik šolske prehrane v šolskem
letu 2020/2021.

Tč 6)

Gospa ravnateljica je povedala, da v primeru najemov naših prostorov, čistil ke po koncu prostore tudi
počistijo. V primeru najema čez vikend pa čistil ke pridejo počistit izven delovnega časa in bi bilo
smiselno, da se cena za to storitev tudi poviša.

6/1 Sklep: Člani Sveta so sklenili, da se cena dvodnevnega najema poviša za strošek čiščenja.

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

Seja se je zaključila ob 18.30 uri.
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Zapisala:

Damjana Cuder

predsednica Sveta šole:
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