ZAPISNIK
2. seje sveta šole z dne 5. 3. 2009. Svet se je sestal ob 16.30 v zbornici OŠ Srečka Kosovela
Sežana. Sejo sveta je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta šole.
Prisotnost:
Opravičeno odsotni člani sveta šole:
- Miranda Novak
- Patricija Kavčič
- Maja Prešeren
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika prejšnje seje
Računovodsko poročilo šole za leto 2008
Finančni plan šole za leto 2009
Analiza učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju
Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnatelja
Poslovnik sveta šole – obravnava in dopolnitve

1. točka
Potrditev zapisnika prejšnje seje: Na zapisnik ni bilo pripomb.
2. točka
Računovodsko poročilo za leto 2008 je pripravila in predstavila računovodkinja šole Adrijana
Valenčič.
1.SKLEP:
1. Presežek prihodkov se pusti na nerazporejenem presežku prihodkov.
2. Računovodsko poročilo za leto 2008 je bilo soglasno potrjeno z dvigom rok.
3. točka
Finančni plan za leto 2009 je pripravila in predstavila Adrijana Valenčič, računovodkinja šole.
Finančni plan je bil v enaki obliki poslan na Občino Sežana.
2.SKLEP: Finančni plan za leto 2009 je bil potrjen z dvigom rok.
VPRAŠANJA DELEGATOV:
1. Kdo krije stroške prevoza oziroma kotizacije za tekmovanja in kaj pomeni obvestilo,
ki so ga starši prejeli zadnje dni?

RAVNATELJICA: Ne ve natančno, za kakšno obvestilo gre, ker ga je pripravila učiteljica
matematike. Glede plačil kotizacije za mednarodna tekmovanja pa stroške krijejo starši, ker
se za ta tekmovanja odločijo učenci z dovoljenjem staršev.

2. Naravoslovni dan v Pliskovici in zakaj prispevek staršev?
RAVNATELJICA: To je nadstandardni program, ki so ga starši potrdili na 1. roditeljskih
sestankih in soglašali s stroški, ki jih morajo poravnati sami.
3. Šola v naravi RAB
Starši glede izvedbe te šole v naravi opozarjajo na to, da vsi ne bodo zmogli kritja stroškov
šole v naravi. Kako v takih primerih pomagati socialno šibkim učencem in kako bi spodbudili
starše, da bi o socialnem stanju družine odkrito spregovorili?
RAVNATELJICA: Ravno odkrit pogovor bi pripomogel k učinkovitemu reševanju takih
problemov.
Šola lahko pomaga socialno šibkim učencem na različne načine, in sicer s pomočjo sredstev
MŠŠ, namenjenih za subvencioniranje šole v naravi, s pomočjo Sklada EVRO za šolo v
naravi, s pomočjo obročnega odplačevanja, morda preko Zavoda za šport z brezplačnimi
vaditelji. Zagotovo bomo iskali še druge rešitve.
4. Kaj pomeni, če se otrok ne udeleži šole v naravi, če ostane doma?
RAVNATELJICA: Za učence, ki se šole v naravi ne udeležijo, se organizira delo na šoli.
Ravnateljica je dejala, da so šole v naravi zelo pozitivna oblika vzgojno-izobraževalnega dela,
zato bi res priporočala staršem, da vendarle omogočijo udeležbo, še zlasti, če gre izključno za
finančno vprašanje, kjer je možnost rešitve.
Zgoraj navedena vprašanja se nanašajo na 7. točko dnevnega reda, to je točka RAZNO.
4. točka
Ga. Karmen Tavčar, pedagoginja in pomočnica ravnateljice, je pripravila in predstavila
analizo učnega uspeha v 1. ocenjevalnem obdobju. Uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju ni
bistveno drugačen od uspeha v enakem obdobju prejšnjih let. Uspeh se izboljšuje šele proti
koncu šolskega leta. Šibkim učencem nudimo razne oblike pomoči. Ravno tako učencem iz
neslovensko govorečih okolij.
5. točka
V poslovnem letu 2008 sta delo ravnatelja na šoli opravljala g. Zmago Barič in ga. Jadranka
Mihalič, zato jima uspešnost v skladu z 18. členom Pravilnika o merilih za ugotavljanje
delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva pripada sorazmerno s trajanjem mandata.
V poslovnem letu od 1. 1. 2008 do 31.12.2008 tako pripada delovna uspešnost v sorazmernem
deležu ravnateljema:
- Zmagu Bariču – za obdobje od 1. 1. 2008 – 31. 8. 2008
- Jadranki Mihalič – za obdobje od 1. 9. 2008 – 31.12.2008.

6. točka
Člani sveta so obravnavali Poslovnik o delu sveta OŠ Srečka Kosovela Sežana.
PRIPOMBE IN DOPOLNITVE:
- poslovnik je potrebno lektorirati
- 7. členu poslovnika se doda: -opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.
- popravek 29. člena, zadnja poved: Poslovna sekretarka o zavrnitvi nepopolnega
predloga ali pobude za dnevni red seje sveta obvesti predlagatelja oz. pobudnika.
- popravek 50. člena, zadnja poved: Če udeleženec seje tudi po prevzemu besede ne
preneha kršiti reda in moti delo na seji ali hudo žali svet oziroma prisotne, ga
predsedujoči odstrani s seje.
3.SKLEP: Svet šole sprejme poslovnik s popravki.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.
Zapisnik je pisala:
Meri Kobal

Predsednica sveta šole:
Mojca Gec

