ZAPISNIK
5. seje sveta šole z dne 4. 3. 2010. Svet se je sestal ob 16.30 v zbornici OŠ Srečka Kosovela
Sežana. Sejo je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta šole.
Odsotni člani sveta šole:
- Miranda Novak - OP
- Olga Orel – brez op.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole
2. Poročilo o naknadnih volitvah za dopolnitev članstva sveta OŠ Srečka Kosovela
Sežana
3. Računovodsko poročilo 2009 in Finančni načrt 2010
4. Poslovno poročilo šole za leto 2008/09
5. Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju
6. Evalvacijsko poročilo (Delo z učenci s posebnimi potrebami)
7. Razno
8. Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice

1. točka
Ga. Mojca Gec je prebrala sklepe 4. seje sveta šole. Pripomb ni bilo. Zapisnik je bil soglasno
potrjen z dvigom rok.
- 7. in 8. točka – zamenjan vrstni red
2. točka
Ga. Mojca Gec je seznanila delegate sveta šole z izidom naknadnih volitev dveh delegatov v
svet OŠ Srečka Kosovela Sežana. Novo izvoljeni delegatki sta:
-

Breda Čuk, učiteljica na podružnični šoli v Lokvi in
Barbara Škabar, učiteljica podaljšanega bivanja na centralni šoli

3. točka
Ga. računovodkinja Adrijana Valenčič je pripravila in podala Računovodsko poročilo za leto
2009 (priloga zapisniku).
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov v višini 43.416,00€.
1. SKLEP: Presežek prihodkov v višini 43.416,00€ se pusti na nerazporejenem presežku
prihodkov.
2. SKLEP: Računovodsko poročilo za leto 2009 je bilo soglasno potrjeno z dvigom rok.

FINANČNI NAČRT 2010 je pripravila in predstavila ga. Adrijana Valenčič (priloga) V enaki
obliki je bil poslan na Občino Sežana.
3. SKLEP: Finančni načrt za leto 2010 je bil soglasno potrjen z dvigom rok.
4. točka
Obrazložitev Poslovnega poročila za leto 2009 (priloga k zapisnku)je opravila ga. Karmen
Tavčar, pomočnica ravnateljice in šolska pedagoginja. Delegate je opozorila na dejstvo, da je
bilo poročilo v prvotni obliki sprejeto že na 4. seji sveta šole, da pa je današnje poročilo
dopolnjeno; k točki 1.10 sta bili dodani še točki:
K) PROJEKT »DOBRA POUČEVALNA PRAKSA« in
L) DRUGI PROJEKTI
Točka 2.3 je bila dopolnjena z:
B) EVALVACIJA PROGAMOV DELA OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Na vprašanje staršev, kaj je z nadarjenimi učenci, je ga. Karmen Tavčar pojasnila, da so bili
nadarjeni učenci v letošnjem letu evidentirani in identificirani. Nadarjenost se v nadaljevanju
spremlja. Pri nekaterih se nadarjenosti razvijejo, pri drugih pa ne. Ob koncu leta se jih
ovrednoti, staršem se predstavi plan dela, kaj je bilo doseženo. Starši podpišejo, če se s
predstavljenim strinjajo.
SKLEP: Poslovno poročilo za leto 2009 je bilo z dvigom rok potrjeno z dopolnitvami.
5. točka
Analizo učnega uspeha v prvem ocenjevalnem obdobju šolskega leta 2009/2010 je pripravila
in predstavila ga. Karmen Tavčar. (priloga)
Vprašanj in pripomb delegatov ni bilo.
6. točka
Evalvacijsko poročilo (delo z učenci s posebnimi potrebami) je pripravila šolska psihologinja
ga. Tina Avbar, predstavila pa ga je ga. ravnateljica Jadranka Mihalič. Ga. ravnateljica je za
zaključek predstavitve povedala, da področje pomoči učencem s posebnimi potrebami na naši
šoli ocenjujemo kot uspešno, saj so bili ob koncu lanskega šolskega leta doseženi tako cilji
realizacije ur kot tudi cilji na kognitivnem in emocionalnem napredku učencev. V bodoče
bomo poskrbeli za to, da bomo redno in dosledno izvajali ure dodatne strokovne pomoči ter si
še naprej prizadevali za napredovanje učencev na vseh področjih njihovega razvoja.
Poročilo bo objavljeno na spletni strani šole.
SKLEP: Evalvacijsko poročilo je bilo sprejeto z dvigom rok.

7. točka- RAZNO
1. Ga. ravnateljica je delegate sveta šole seznanila, da je bila s Sodexom podpisana nova
pogodba za pripravo šolske prehrane. Sodex je bil edini ponudnik. Pogodba je bila po
kar zahtevnih pogajanjih sklenjena za tri leta. Za izpeljavo postopka JN smo zaprosili
firmo ALTUS CONSULTING Ljubljana.
…
2. Ga. ravnateljica je delegate seznanila z novo ceno šolske prehrane. Nova cena je
stopila v veljavo s 1. 1. 2010.
…
1. SKLEP: Tako delegati sveta šole, kot tudi delegati sveta staršev bodo delo kuhinje
budno spremljali in opozarjali na pomanjkljivosti.
2. SKLEP: V primeru, da pride do pripomb s strani staršev, bomo povabili na razgovor
odgovorne delavce SODEXA in jih zaprosili za pojasnila.
…
3. G. Miloš Škapin je predstavil Pravilnik o načinu oddajanja šolskih nepremičnin in
opreme v najem. Pravilnik stopi v veljavo naslednji dna po objavi na oglasni deski
šole.
1. SKLEP: Pravilnik je bil soglasno sprejet z dvigom rok.
2. SKLEP: Cenik se usklajujejo z letno rastjo življenjskih stroškov in ga potrjuje svet
šole.
…
3. Ga. ravnateljica je svet šole seznanila s premikom nadomeščanja 24. 4., ki je bil
predviden za soboto 10. 4., na 17. 4., ko bomo izvedli tehniški dan za čistilno akcijo
Očistimo Slovenijo.
…
4. Ga. ravnateljica je delegate seznanila z naraščanjem števila vpisanih otrok, kar je
seveda razveseljivo. V letošnje šolskem letu je bilo vpisanih 57 otrok na centralni šoli
in 4 na podružnici v Lokvi.
…
5. Ga. ravnateljica je obvestila g. Ljuba Mijatovića, da je prejela okrožnico MŠŠ, s
katero minister vabi predstavnika sveta staršev na sestanek, ki bo 9. 3. 2010 ob 16. 30.
8. točka
Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice. Delovno uspešnost ravnateljice se ugotavlja po
določenem postopku, v skladu s katerim mora ravatelj/ica pripraviti POROČILO
RAVNATELJA/ICE - SODELOVANJE Z USTANOVITELJEM (Občino), ORGANI
ZAVODA (Svet staršev, svet šole) in STROKOVNIMI AKTIVI za leto 2009. Poročala je tudi
o sodelovanju šole z drugimi zavodi in ustanovami na kadrovskem področju.
Ga. ravnateljica je pripravljeno Poročilo podala in z zadovoljstvom sklenila z ugotovitvijo, da
zelo dobro in konstruktivno sodelujemo tako z ustanoviteljem kot tudi z organi šole. Poročilo
je zapisniku priloženo.

Svet šole je ocenjeval ravnateljico za poslovno leto 2009. Uspešnost ravnateljici pripada za
januar, februar, marec in december 2009, to je v obsegu 4/12. Delegati sveta so imeli
pripombe na ocenjevalni list za ugotavljanje uspešnosti, ki je, kljub temu, da je bil nekoliko
spremenjen, v nekaterih postavkah nesprejemljiv.
Zapisala:
Meri Kobal

Predsednica sveta šole:
Mojca Gec

