
Svet Osnovne šole Koseze

Ledarska 23

1000 Ljubljana

Evid.št: 900-112021/2

ZAPISNIK

3. seje Sveta šole dne, 18. 02. 2021 ob 17.00 uri, preko Teams povezave

Prisotni: Lorieta Pečoler - ravnateljica

Mojca Černigoj Bizjak - predsednica Sveta šole

Emanuel Grgic, Urška Perko, Ljubica tapic, Tjaša Žorž - predstavniki šole

Mark Selan, Branko Padjen, Jana Zaletel- predstavniki staršev

Dušan Zajc - predstavnik ustanovitelja

Anja Stegu, Katja Krvina; Marta Klobučar - računovodkinje

Odsotni: Irena Horvat, Eva Strmijan Kreslin

Dnevni red:

1. Potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika zadnje redne seje in zadnje dopisne seje.
3. Letno poslovno poročilo za leto 2020.
4. Kadrovski načrt s programom za 2021 in 2022.
5. Finančni načrt za leto 2021 in 2022.
6. Revizijsko poročilo.
7. Samoevalvacija in ocenjevanje ravnateljice.
8. Seznanitev članov Sveta zavoda o poteku mandata ravnateljice.
9. Razno.

Tč 1)
Predsednica Mojca Černigoj Bizjak 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 Mojca Černigoj Bizjak je na kratko predstavila zapisnik 2. redne seje z dne 26.11.2020 in
naštela sklepe. Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.

2/1 Sklep: Člani so potrdili zapisnik 2. redne seje Sveta zavoda, dne 26. 11. 2020.

Člani sveta zavoda so sprejeli tudi zapisnik zadnje dopisne seje v šolskem letu 2020/2021 z dne 17.12.
2020, na kateri so člani potrdili rebalans proračuna občine za leto.

2/2 Sklep: Člani so potrdili zapisnik 3. dopis ne seje Sveta zavoda, dne 17.12.2020.
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Tč 3)

Predsednica Sveta OŠ Koseze je povedala, da so člani v gradivu za sejo sveta prejeli tudi Letno
poslovno poročilo za leto 2020. 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 2020.

Tč 4)

Člani sveta šole so v gradivu prejeli tudi Kadrovski načrt s programom dela za leti 2021 in 2022. Gospa
ravnateljica je povedala, da je možno, da bo potrebno Kadrovski načrt popravljati, ker je vpis za
prihodnje šolsko leto na meji med tremi in štirimi oddelki.

4/1. Sklep: Kadrovski načrt s programom dela za leti 2021 in 2022 se potrdi.

Tč 5)

Člani sveta šole so prejeli tudi Finančni načrt za leti 2021 in 2022.

Gospa Černigoj Bizjak je člane sveta pozvala, da podajo pripombe. Pripomb ni bilo.

5/1 Sklep: Finančni načrt za leti 2021 in 2022 se potrdi.

Tč 6)

"Predsednica Sveta šole je povedala, da revizija v letu 2020 zaradi razglašene epidemije in šolanja na
daljavo ni bila opravljena. Gospa ravnateljica je povedala, da bo prihodnje leto revizija na področju
varstva pri delu.

Člani so seznanjeni, da v letu 2020 ni bilo opravljene revizije zaradi epidemioloških ukrepov.

Tč 7)

Predsednica Sveta zavoda je predstavila kriterije za oceno delovne uspešnosti ravnateljice (Realizacija
obsega programa, Kakovost izvedbe programa, Razvojna naravnanost programa in Zagotavljanje
materialnih pogojev).

Gospa ravnateljica je predstavila samoevalvacijo, katero so člani sveta prejeli tudi po elektronski
pošti. Povedala je, da se NPZ-ji v lanskem šolskem letu s sklepom ministrstva niso izvedli, zaradi
šolanja na daljavo. Na šolanje na daljavo smo se morali pripraviti čez noč brez posebnih navodil.
Vendar smo delo prilagodili situaciji in ga izpeljali. Opravljena je bila tudi realizacija pouka. Ob koncu
šolskega leta smo pripravili evalvacijo dela pouka na daljavo, na osnovi katere smo se pripravili na
morebitni jesenski val. Program dela je zapisan v digitalizaciji dela na daljavo. Učitelji so izbrali
vsebine primerne za delo na daljavo, prav tako so pripravili kriterije za morebitno ocenjevanje na
daljavo. Po strokovnih aktivih so pripravili temeljna znanja, ki jih morajo učenci usvojiti v tem šolskem
letu.

V času drugega vala epidemije je bila dokončana tudi šolska knjižnica, s katero smo pridobili dodatni
učni prostor za učence in s tem nekoliko zmanjšali našo prostorsko stisko.

Po razpravi in točkovanju so člani sveta sprejeli višino ocene delovne uspešnosti gospe ravnateljice.

7/1 Svet zavoda je na seji dne 18.2.2021 ugotovil, da je ravnateljica ga. lorieta Pečoler dosegla
100% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice.
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8) PRIPRAVUALNI POSTOPEK IN RAZPIS - PREDLOG

8/1 SKLEP

SVETZAVODA

Osnovne šole Koseze

Ledarska 23

1000 Ljubljana

razpisuje delovno mesto RAVNATEUA (rn/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. 1.RS,št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo,
36/08,58/09,64/09 - popr., 65/09 - po pr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 OdI.US: U-
1-296/12-24 in 47/15,46/16,49/16 - popr. in 25/17 - ZVaj) in Kazenskim zakonikom (Ur. 1.RS,št.
50/12,6/16,38/16,27/17,23/20 in 91/20).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje
zavoda.

Predviden začetek dela bo dne 1. 9. 2021.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojih (dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem
strokovnem izpitu, opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
potrdilo iz kazenske evidence, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje in potrdilo sodišča, da kandidat ni
v kazenskem postopku ter potrdilo iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno
nedotakljivost, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje) pošljite v 10 dneh po objavi razpisa na naslov:

SVETZAVODA Osnovne šole Koseze, Ledarska 23, 1000 Ljubljana, z oznako »PRIJAVA NA RAZPISZA
RAVNATEUA/-ICO - NE ODPIRAJ«.

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje, lahko pa predloži
tudi kratek življenjepis.

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

8/2 SKLEP:

Delovno razmerje z imenovanim kandidatom se sklene za določen čas, za čas mandata, ki traja 5 let.
V kolikor bo izbran kandidat, ki je že zaposlen v šoli, bo sprejet za opravljanje funkcije ravnatelja za
mandatno dobo petih let, s tem da ohrani že sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas.

8/3 SKLEP:

Prosto delovno mesto ravnatelja/-ice se objavi 18. 3. 2021, v časopisu Šolski razgledi in v Uradnem
listu.
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8/4 SKLEP:

Člani sveta šole soglašajo, da se imenuje tričlanska komisija, ki ima naslednje naloge in pristojnosti v
postopku imenovanja ravnatelja/-ice:

skrbi, da se prispele prijave pravilno evidentirajo, se ne odpirajo in se ustrezno hranijo;
skrbi za administrativna opravila (odpiranje vlog kandidatov, preverjanje ustreznosti vlog in
evidentiranje nepopolnih vlog, priprava administrativnih podlag za delo in odločanje sveta
zavoda, priprava poročila za sejo sveta zavoda in druga opravila).

Svet šole potrdi člane komisije v sestavi:

Mojca Černigoj Bizjak, predsednik komisije

Mark Selan, član komisije (predstavnik staršev)

Dušan Zajc, član komisije (predstavnik ustanovitelja) in

Jana Zaletel, nadomestni član komisije

8/5 SKLEP:

Člani sveta soglašajo, da se s kandidati opravijo informativni razgovori.

Informativni razgovori s kandidati se opravijo pred učiteljskim zborom in svetom staršev.

Predlog: Člani sveta s strani ustanovitelja, se pridružijo ali učiteljskemu zboru ali svetu staršev.

Določimo tudi način glasovanja o kandidatih (tajno ali javno).

Predsednica sveta šole je člane sveta seznanila s potekom volitev. Po objavi člani komisije zbirajo
prijave in jih po poteku roka za prijavo pregledajo in ugotovijo ustreznost vlog. Po tem pridobijo
mnenje učiteljskega zbora, mnenje lokalne skupnosti in mnenje sveta staršev. Po tem se opravi izbor
med kandidati in pridobi mnenje ministra. Po končanem postopku komisija obvesti kandidate.

Tč 9)

Predsednica Mojca Černigoj Bizjak je pod točko razno pozvala člane na pobude in pripombe.

Gospod Dušan Zajc je gospo ravnateljico vprašal, kakšne rešitve se predvidevajo za promet pred šolo.
Gospa ravnateljica je povedala, da nam je Mestna občina Ljubljana uredila območje 30 in modre cone
za krajše parkiranje. Ko se je zidal prizidek A, je bil sicer predviden krožni promet, katerega pa so
naknadno dali ven iz načrta. Na vprašanje zakaj je izključeno iz načrta, je gospa ravnateljica
odgovorila, da se bo pozanimala in bo člane s tem tudi seznanila.

9/1 Sklep: Gospa ravnateljica se bo na pobudo gospoda Dušana Zajc pozanimala o možnosti
uvedbe krožnega prometa pred šolo.

Gospod Brane Padjen je gospo ravnateljico vprašal, koliko otrok je vpisanih, ki niso iz našega okoliša
in če je to razlog, da je prostorska stiska. Gospa ravnateljica je povedala, da je šola dolžna vpisati tudi
otroke z začasnim prebivališčem. To je potem tudi razlog za visok vpis. Je pa tudi res, da ko se zgradi
večje naselje, da se število vpisanih otrok poveča.
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Drugih vprašanj ni bilo.

Seja se je zaključila ob 18.15 uri.

Zapisala:

Damjana Cuder
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