Zapisnik sveta šole 27. 08. 2008
ZAPISNIK
seje sveta šole z dne, 27. 8. 2008. Svet se je sestal v zbornici šole ob 17. uri.
Sejo je vodila ga. Karmen Tavčar, predsednica sveta, ki je predlagala DNEVNI RED, kot so
ga delegati prejeli po pošti.
Opravičeno odsotna sta bila Patricija Kavčič in Stanislav Kristan.
DNEVNI RED:

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

Pregled opravljenega dela (ravnatelj)
Hišni red (Miloš Škapin)
Razprava o sprejemu kriterijev za subvencionirano šolsko prehrano in šolo v naravi
Imenovanje pritožbene komisije
Razpis volitev v svet šole
Pobude in predlogi
Razno

1. točka
•
•
•
•
•

g. Barič, ravnatelj je podal pregled opravljenega dela v zadnjem obdobju:
sklep o porabi presežka dohodka po zaključnem računu je bil sprejet na seji sveta šole
dne, 16. 6. 2008.
poleg že opravljenih del in nabave, smo med poletnimi počitnicami prekrili streho nad
1. triado
ostanek presežka dohodka bo namenjen nabavi učil in učnih pripomočkov,
informacijske tehnologije in novega fotokopirnega stroja.
ravnatelj je predlagal, da bi spodbudili ustanovitelja, da bi čim prej nadaljevali z
investicijo in jo tudi v celoti zaključili.

Predsednica sveta šole se je g. Bariču zahvalila za dolgoletno ravnateljevanje in sodelovanje s
svetom šole in pozdravila ga. Jadranko Mihalič, novo ravnateljico šole.

2. točka
Predlog Hišnega reda je predstavil g. Miloš Škapin. Predlog HR je bil dan v razpravo.

Delegati nanj niso imeli pripomb, ki bi vplivale na vsebino predloga. G. Škapin je dejal, da
bomo HR lahko dopolnjevali med šolskim letom, ko se bodo morda pokazale pomanjkljivosti
ali presežki.
Podružnica Lokev je pripravila svoj HR, ki je priloga HR centralne šole.
SKLEP: Predlog Hišnega reda je bil soglasno sprejet v dani obliki. Velja do 31. 8. 2009.

3. točka
Razprava in sprejem kriterijev za subvencionirano šolsko prehrano in šolo v naravi.
Obrazložitev sta podali ga. Karmen Tavčar in ga. Cvetka Skok. Predloga predstavljenih
kriterijev sta bila dana v razpravo.
SKLEP: Kriteriji so bili sprejeti kot je bil dan predlog z dopolnitvijo, da imajo prednost pri
dodelitvi sredstev za subvencionirano prehrano in šolo v naravi učenci, katerih dohodek
družine na družinskega člana ne presega 30% povprečnega dohodka. V kolikor pa bodo
sredstva ostajala, se ta % zvišuje do 50%.

4. točka
Imenovanje pritožbene komisije, ki odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in
dolžnosti otroka oziroma učenca
To je 10 članska komisija, ki jo imenuje svet šole. Na učiteljski konferenci je bilo izmed
strokovnih delavcev predlaganih 6 članov:
•
•
•
•
•
•

Tanja Pangerc
Vesna Perhavec
Eleonora S. Ostrouška
Dalibor Čotar
Nives M. Lipanje
Vesna Muha

Štirje zunanji člani, ki so jih predlagali člani sveta, pa so :
•
•
•
•

Robert Rogič
Tjaša Rupnik
Miloš Cotič
Vladimir Norčič

SKLEP: delegati sveta šole so soglasno potrdili članstvo Pritožbene komisije.

5. točka
Predsednica sveta šole je seznanila delegate, da se pripravljamo na volitve delegatov v svet
šole. Sklep o razpisu volitev bo sprejet po predlogu ga. ravnateljice Jadranke Mihalič.

6. točka
Robert Rogič je delegate sveta šole seznanil z akcijo Varna pot v šolo za prvi šolski dan, ki jo
bo izvajal Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.

Drugih pripomb ni bilo.
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Meri Kobal

Predsednica sveta šole:
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