9. seje sveta šole z dne 10. 3. 2011. Delegati so se sestali v zbornici šole ob 16.30 uri.
Sejo je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta.
Prisotnost je vodena na listi prisotnosti.

DNEVNI RED:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnje seje.
Računovodsko poročilo šole za leto 2010
Finančni načrt šole za leto 2011.
Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju.
Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnih ukrepih v šolskem letu 2009/10.
Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za poslovno leto 2010.
Razno.

Delegati so se strinjali s predlaganim dnevnim redom.

1. točka

Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole in sveta staršev. Zapisnik je predstavila ga. Mojca
Gec. Zapisnik skupne seje sveta šole in sveta staršev je bil potrjen.

2. točka

Računovodsko poročilo šole za leto 2010 je podala ga. Adrijana Valenčič. Člani sveta šole so
ga prejeli v pisni obliki. Poročilo je zapisniku priloženo.
V poročilu so navedeni vsi računski izkazi, ocena notranjega nadzora financ, poslovno
poročilo.
Ravnateljica je imenovala komisije za popis inventarja in knjig/učbenikov v knjižnici.

Računovodsko poročilo šole za leto 2010 je bilo dano v razpravo. Sledila so vprašanja:

-

Zakaj je terjatev do učencev visoka?

- Odg.: Največja terjatev je meseca decembra, to je 23.209€. V nadaljevanju je
računovodkinja navedla terjatve po mesecih. Starši nimajo denarja za plačilo položnic.
Šola je dobila štiri izvršbe s plačano takso brez povrnitve stroškov. V prihodnosti se
pričakuje še več podobnih terjatev, ki jih bo potrebno podrobno proučiti.
-

Ali so odpisani tisti učbeniki, ki niso več veljavni?

- Odg.: Da. Ravnateljica je poudarila, da so učbeniki v učbeniškem skladu, zato
starši zanje ne nosijo stroškov, ampak le šola.
-

Kako je s stroški kurjave?

- Odg.: Stroški so odvisni od kurilne sezone. Ravnateljica je opozorila, da se v
prihodnosti razmišlja o obnovi kotlov oz. o možnosti nabave sončnih kolektorjev.

1. SKLEP:
Ugotovljeni poslovni izid za leto 2010 znaša 25.091€ - presežek prihodkov nad odhodki, kar
predstavlja 0,85% celotnega prihodka. Na predlog vodstva šole se presežek pusti na
nerazporejenem presežku prihodkov in se namen določi po potrebi.
2. SKLEP:
Računovodsko poročilo za leto 2010 je bilo soglasno sprejeto z dvigom rok.

3. točka

Finančni načrt šole za leto 2011 je predstavila računovodkinja Adrijana Valenčič.
Občina je šoli znižala sredstva materialnih stroškov za 1/12, ter osnovnih sredstev – nabava
opreme – za polovico.
Ravnateljica je poudarila, da bomo morali v bodoče še bolj varčevati.

Vprašanja delegatov:
-

Ali ste kot šola preučili sredstva?

- Odg.: V planu smo. Sicer obstajajo dileme glede na investicijo I. triada. Investicija
na Podružnici Lokev je zaključena. Tehnični prevzem je bil opravljen.
-

S kom ste se na občini pogovarjali?

- Odg.: Ga. Tanja Ravbar, ga. Doles. Ravnateljica je pojasnila, da si prizadeva za
odobritev sredstev, vendar neuspešno, ker na občini zatrjujejo, da ni razpoložljivih
sredstev.

SKLEP: Finančni načrt šole za leto 2011 je bil soglasno sprejet z dvigom rok.

4. točka

Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju je podala ga. Karmen Tavčar. V prvem
ocenjevalnem obdobju je bilo 37 učencev ocenjenih z negativno oceno, ki pa jo bodo lahko
popravili do konca šolskega leta oz. s popravnimi izpiti.
Uspeh na podružnični šoli v Lokvi je 100%.
Vzgojni ukrepi in opomini: za učence, ki so prejeli vzgojne opomine, so bili izdelani
individualizirani vzgojni načrti.

Delegati sveta so bili presenečeni nad številom negativnih ocen pri nekaterih predmetih
(GVZ, BIO).

Vprašanja delegatov:
-

Zakaj je uspeh na podružnični šoli v Lokvi vedno 100%

-

Odg.: Zaradi manjšega števila učencev. Učitelj se lahko posveča posamezniku.

-

Ali se lahko učno šibkejši učenec prešola v Lokev?

-

Odg.: Brez soglasja staršev tega ni mogoče narediti.

-

Ali je možen še kakšen drugi pristop staršem otrok s posebnimi potrebami?

-

Odg.: Starši morajo kljub pomoči sami priti do dejanskega stanja.

Predlog delegatov:
V bodoče bi lahko naredili analizo med centralno in podružnično šolo in ugotovili možnosti in
potrebe prešolanja na podružnico Lokev.

5. točka

Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnih ukrepih v šolskem letu 2009/2010 je podala ga.
ravnateljica.
Vzgojni načrt ni fiksen, vsako leto je potrebno preveriti, kateri ukrepi so učinkoviti in kateri
niso. Nanj lahko vplivajo tudi starši.
Najbolj pogoste kršitve: motenje pouka, neopravljene učne obveznosti, zamujanje pouka,
nasilno obnašanje, prinašanje nedovoljenih predmetov, uporaba pirotehniških sredstev in
kajenje na območju šolskega prostora.
V letošnjem letu se je učencem pregledovalo omarice s soglasjem sveta staršev.
Vzgojni ukrepi, ki so se jih učitelji posluževali: pogovor z učenci, opravičilo za storjeno
dejanje, zadrževanje učenca po pouku, sestanki s starši, restitucija, stiki učencev s svetovalno
službo, odstranitev učenca od pouka, ukinitev nekaterih pravic (status športnika), nadomestni
vzgojno izobraževalni proces.
Učitelji so se redkeje posluževali: povečanega nadzora učencev, občasnega odvzema
nedovoljenih predmetov.
V konfliktnih situacijah med učenci pomaga mediator.

Vprašanja delegatov:
-

Kakšni so učenci?

-

Odg.: Ne upoštevajo učitelja, agresivni, nestrpni, predrzni.

- Delegati so bili mnenja, da je temu vzrok socialno stanje družin in nasilja v
družini)
-

Ali bi lahko namestili kamere tudi v I. triado?

- Otroke navajamo na pravila obnašanja v garderobi. V času, ko odhajajo domov ali
k interesnim dejavnostim, mlajše otroke spremljajo učitelji ali starši.

SKLEP: Poročilo je bilo soglasno potrjeno z dvigom rok.

6. točka

Delegati sveta šole smo ocenjevali delovno uspešnost ravnateljice za ocenjevalno obdobje od
1.1.2010 do 31.12.2010. Ocena uspešnosti bo skupaj z vso dokumentacijo posredovana MŠŠ.

7. točka

Pod točko razno je predsednica sveta šole vljudno povabila zunanje člane sveta, da se
udeležijo dneva šole v soboto, 12. 3. 2011, in na dobrodelno razstavo. Izkupiček sredstev bo
namenjen učencem iz socialno ogroženih družin.

S sejo smo zaključili ob 18.50.

Zapisnikar:
Barbara Škabar

Predsednica sveta šole:
Mojca Gec

