ZAPISNIK
5. redne seje Sveta zavoda OŠ Milana Šuštaršiča, dne 25. 9. 2018, ob 16.30 uri v knjižnici

Opravičeno odsotni: Erik Zupanič, Jasna Grbović
Odsotnosti nista opravičila: Katarina Kralj, Zlatka Verbec - sindikat
Lista prisotnosti je v prilogi

Ga. Romana Zupanc je pozdravila vse prisotne, ugotovila sklepčnost, predlagala zapisnikarja
in naslednji dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pozdrav in potrditev predlaganega dnevnega reda in izvolitev zapisnikarja
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje redne seje in korespondenčnih sej
Poročilo ravnateljice o šolskem letu 2017/18
Potrditev poročila za šolsko leto 2017/18
Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19
Potrditev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19
Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
Razno

Sklep 1: Člani Sveta šole so soglasno potrdili dnevni red.
Sklep 2: Zapisnik piše ga. Vera Košir Rejc.
K2)
Ga. Zupanc je spomnila, da je bil zapisnik 4. redne seje potrjen s sklepom dopisne seje z
dne, 19. 4. 2018.
Povedala je, da sta sledili še dve dopisni seji, prva 23. 4. 2018 (sklep: Svet zavoda OŠ Milana
Šuštaršiča potrjuje popravek finančnega načrta za leto 2018) in druga
dopisna seja 18. 5. 2018 (sklep: Svet zavoda potrjuje novo ceno šolskega kosila, ki bo veljala
od 1. 9. 2018).
Ga. Zupanc je po pregledu zapisnikov, glede na to, da pripomb ni bilo, predlagala potrditev
zapisnikov.

Sklep 3: Zapisniki so potrjeni soglasno.

K3) Poročilo o delu za šolsko leto 2017/18
Poročilo o delu za šolsko leto 2017/18 in Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 sta bila
obravnavana na učiteljskem zboru avgusta letos in na Svetu staršev v torek, 18.septembra
2018.
Člani Sveta šole so ga prejeli po e-pošti. Zato je ga Zupanc predlagala, da ravnateljica, ga.
Irena Kodrič, predstavi le nekatera pomembnejša poglavja iz Poročila o delu za šolsko leto
2017/18.
Cilje, ki smo si jih zastavili smo uresničili. Izpeljan je bil ves temeljni in razširjeni program
dela. Delo je potekalo v različnih aktivih: družboslovni, naravoslovni, 1. Izobraževalno
obdobje, 2. Izobraževalno obdobje, podaljšano bivanje in svetovalno delo.
Učenci so dosegli zelo dobre učne rezultate. Na nacionalnem preverjanju znanja smo se
uvrstili nad slovenskim povprečjem.
9. razred MAT: 9, 81%, SLO: 7,02 in pri KEM: 12,77 % nad slovenskim povprečjem
6. razred MAT: 10, 35 %, SLO: 10,45% in pri TJA: 9,56% nad slovenskim povprečjem
Poskusno so preverjali znanje z nacionalnimi preizkusi znanja tudi učenci 3. razreda.
V šoli smo delali po programu z učenci priseljenci iz drugih držav. 5 učencev je bilo v
izobraževanje jezika vključeno prvo leto in 7 učencev drugo šolsko leto. Ena učenka pa je
obiskovanje tega pouka zavrnila.
Šolska svetovalna služba je delala z učenci z učnimi težavami in koordinirala delo z
nadarjenimi učenci.
Knjižnično gradivo vključujemo v COBIS sistem. Z novim šolskim letom so morali knjižničarji
prevzeti tudi učbeniški sklad.
Postali smo srcu prijazna šola. Ekipa prve pomoči je zelo dejavna. Kupili pa smo tudi
defibrilator.
Prirejamo kulturne prireditve, šolski literarno glasbeni natečaj, šolska tekmovanja,
prostovoljstvo, bralno značko, JEŠT, ERASMUS + in mednarodno sodelovanje ohranjamo
predvsem z OŠ Eger, z OŠ Adamov in z OŠ Franje Krežme iz Osijeka.

Šolski sklad je zelo dejaven. Sredstva se zbirajo na sejmu. Mnogi starši prosijo za pomoč pri
sofinanciranju dejavnosti. Sodelovanje s starši je korektno.
Kadrovske zadeve: Nove sodelavke so se v šolsko delo lepo vklopile in dosegajo skupaj s
sodelavci lepe rezultate.
V višji plačni razred je napredovalo 25 sodelavcev in sodelavk. Prvič po 18. Letih je nekdo
odpovedal delovno razmerje pred upokojitvijo. V šolskem letu 2017/18 trije sodelavci. Eden
je odšel na delovno mesto z lastno prakso in drugi dve sodelavki drugam, zaradi delovnega
mesta v bližini kraja bivanja (Celje in Krško).
Tri sodelavke so na porodniškem dopustu.
Pri informacijskih dejavnostih smo se prijavili na SIO20; nakup računalniške opreme preko
ARNESA.
Kupili smo parno pečico v kuhinji, vrata v kuhinji, učila, računalnike, zamenjali luči in tla v
učilnicah, zamenjane so bile vodovodne cevi….
Izgradnja prizidka se približuje koncu. Še pred počitnicami bodo učenci 1. razredov imeli
prostore v prizidku.
Inšpekcijski pregled je bil na temo, kako zagotavljamo varnost učencev takrat, ko so učenci
zunaj na zunanjih površinah v času učnega procesa, je na kratko povzela ravnateljica.
G. Jančigaja je zanimalo, zakaj ne more šola zapreti šolskega prostora? Ga ravnateljica je
povedala, da je šola nastala v sodelovanju z naseljem, zato smo se odločili za oznake šolskega
prostora s tablami, kot so nam svetovali na MOL.
Drugih vprašanj ni bilo, zato je ga. Zupanc predlagala Poročilo o delu za šolsko leto 2017/18
v potrditev.
Sklep 4: Poročilo o delu za šolsko leto 2017/2018 je soglasno potrjeno.

K5) Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19
Vsi člani Sveta šole so ga prejeli po e-pošti. Zato je ga. Zupanc ponovno predlagala, da
ravnateljica, ga. Irena Kodrič, predstavi le nekatera pomembnejša poglavja iz Letnega
delovnega načrt za šolsko leto 2018/19.

Ga. ravnateljica je povedala, da so cilji zastavljeni v skladu z učnimi načrti, organizacijo dela
v šoli in z zakonodajo. Pouk bo potekal v 24 oddelkih za 528 učencev in učenk.
Zgrajen bo prizidek k šoli in predvidoma bo odprt v sredini meseca oktobra. V prizidku bo
tudi nova oprema. S selitvijo v nov prizidek bomo uvedli nov hišni red. Vhod za učence bo
skozi srednji vhod, v ta namen smo vse garderobe prestavili v osrednji del zaklonišča.
Šolsko leto smo začeli s 4 novimi sodelavkami 3 učiteljice razrednega pouka in z eno
učiteljico slovenščine. S 1. 10. pa bo odšla tudi učiteljica matematike in tehnike in za njeno
nadomestilo iščemo novo sodelavko. Dolgoletna vodja šolske prehrane se bo upokojila 30.
9. 2018. Nadomestilo zanjo že imamo.
Dneve dejavnosti smo predstavili na roditeljskih sestankih, podane so bile tudi cene. Starši so
dneve dejavnosti potrdili.
V razširjenem programu so se učenci vključili v različne oblike dela, ki jih sedaj tudi
obiskujejo. Pripravili bomo veliko prireditev, kar je že nekako razpoznavni znak šole.
Potrudili se bomo za napredek vseh učencev; tudi tistih z odločbami kot tudi z učenci, ki so
prepoznani kot nadarjeni.
Skrbeli bomo za varnost učencev tako v šoli kot pri vseh organiziranih oblika dela, ki jih bo
organizirala šola.
Strokovni delavci bodo delovali v nespremenjenih timih.
Za vsakega učitelja bomo v skladu z zakonodajo izdelali iLDN v zvezi z izrabo delovnega časa.
Referenčno obdobje je 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.
V letošnjem šolskem letu so tri delovne sobote: 8. 12. 2018, 2. 2. 2019 in 16. 3. 2019.
Sodelovali bomo z ustanoviteljem, MIZŠ, četrtno skupnostjo, centrom za socialno delo in s
starši.
Predsednik sveta staršev je g. Zupanič Erik. Za starše so organizirane govorilne ure tedenske
in mesečne in roditeljski sestanki. Tema roditeljskega sestanka 9. 10. 2018 je Motnje
hranjena.
Predvidene investicije; zaključek prizidka in še bomo opozarjali MO Ljubljana, da je naša
telovadnica dotrajana in podhranjena, ker naslednje šolsko leto pričakujemo več otrok in
lahko se zgodi, da bi težko ostali v okvirih normativa, je ravnateljico dopolnil g. pomočnik
ravnateljice Franc Renko.

V letošnjem šolskem letu bo potrebno izpeljati razpis za ravnatelja in imenovati ravnatelja,
zato čakajo svet šole dodatne aktivnosti.
Ker ni bilo vprašanj v zvezi s planiranjem dela, je ga. Zupanc dala v potrditev Letni delovni
načrt za šolsko leto 2018/19.
Sklep 5: Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19, je bil soglasno potrjen.

K8)
V točki razno je ga. Zupanc povabila člane Sveta šole na prireditev z naslovom RAZNOLIKOST
NAS BOGATI v okviru Evropskega dneva jezikov, na kateri so učenci predstavili kulturo
različnih držav skozi pesem in kulinariko in je ravno potekala v šoli.

Zapisala:
Vera Košir Rejc

Predsednica sveta šole:
Romana Zupanc

