ZAPISNIK 8. seje SVETA ŠOLE,
ki je bil 3. 10. 2006, ob 18. uri,
v prostorih zbornice šole, na Lošci 1.
Prvič je bil sestanek sklican za četrtek, 28. 9. 2006. Ker se je sestanka udeležilo le 5
od 11-tih članov Sveta šole, so prisotni sprejeli naslednji
SKLEP št. 1: Sestanek se preloži na torek, 3. 10. 2006, ob 18. uri. Vabil se ponovno
ne pošilja, člane, ki niso prisotni, se obvesti po telefonu ali e-pošti.
Lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Opravičila sta se gospod
Vinko Bizjak in gospod Simon Gerdina. Sestanka se niso udeležili: gospod Richard
Beuerman, gospa Ksenija Južnič in gospa Barbara Alič.
Sestanek je vodila predsednice Sveta šole, gospa Polonca Šurca Gerdina.
Vse prisotne je lepo pozdravila in povedala, da se iz dnevnega reda črta točka 4
Delovna uspešnost ravnatelja – razprava in ocena.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 7. seje Sveta šole.
2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo leto.
Pregled uspeha v šolskem letu 2005/06.
Organizacija šole v šolskem letu 2006/0.
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole.
4. Razno.
Za overovatelja zapisnika je imenovala gospoda Marka Jakopiča in gospoda Roberta
Mazija. Svet šole se je s predlogom strinjal.
1. Pregled zapisnika 7. seje Sveta šole.
Gospa Polonca Šurca Gerdina je na kratko ponovila dogajanja 7. seje Sveta šole in
vprašala prisotne člane Sveta šole, ali imajo kakšno pripombo na zapisnik.
SKLEP k točki 1:
Člani Sveta šole niso imel pripomb na zapisnik 7. seje Sveta šole, zato je zapisnik
sprejet.
2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo leto.
Pregled uspeha v šolskem letu 2005/06
Organizacija šole v šolskem letu 2006/07.
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je na kratko opisal vsebino Letnega delovnega
načrta. Letni delovni načrt 2005/06 smo v glavnem realizirali, kot je bilo načrtovano.
Uspeh učencev v šolskem letu 2005/06 je bil predstavljen že na 7. seji. Prav tako tudi
rezultati NPZ (nacionalnega preverjanja znanja). Dopolnil ga je le z analizo
posameznih nalog pri posameznih predmetih v primerjavi z rezultati cele Slovenije. V
veliki večini so bili naši učenci tudi pri posameznih nalogah boljši od slovenskega

povprečja. Letošnji rezultati NPZ na vpis v srednje šole niso imeli vpliva, pri vpisu za
naslednje šolsko leto pa se bodo upoštevali rezultati slovenskega jezika in
matematike na šolah, kjer bo vpis omejen. Vendar le v primeru, da se bodo starši s
tem strinjali in predhodno podpisali potrebno soglasje.
O organizaciji šole v šolskem letu 2006/07
Ravnatelj je Svetu šole predstavil natančno »sestavo« šole, število učencev po
posameznih oddelkih, porazporejenih po vseh šolskih stavbah (Tržaška 2, Lošca 1stari del, Lošca 1- prizidek, Podlipa in Drenov Grič) in povedal, da se bodo otroci
oddelka OVI iz Podlipe v kratkem preselili na Vrhniko v stavbo šole na Tržaški 2, kjer
se v pritličju izvaja potrebna adaptacija. Svet šole je seznanil tudi s števili oddelkov
podaljšanega bivanja, ki so zelo polni, saj kar 381 učencev ostaja v podaljšanem
bivanju.
Predstavil je pomočnike ravnatelja, ki so po novem trije , kot predvideva pravilnik o
normativih. Gospod Vinko Bizjak je pomočnik za I. triado, podružnično šolo Drenov
Grič in oddelke podaljšanega bivanja, gospod Simona Gerdina je pomočnik za II.
triado in šolo s prilagojenim programom, gospa Mari Dobnik Žerjav je pomočnica za
III. triado in psihologinja.
V letošnjem šolskem letu bomo spremljali delo v I. in III. triadi, se uvajali v delo s 4.
razredom in pripravami na 5. razred devetletke, delali z nadarjenimi učenci pri
rednem pouku (diferenciacija) in pri dodatnem pouku. Uspelo nam je, da imamo vse
izbirne predmete po urniku opravljene v preduri in 6. šolskih urah.
Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo trudili za dobro sodelovanje s starši (po
telefonu, e-pošta, na govorilnih urah in roditeljskih sestankih). Za učence predmetne
stopnje se bodo pogovorne ure, ki smo jih uvedli lansko šolsko leto, nadaljevale tudi
letos.
Ravnatelj je Svet šole seznanil s šolskim koledarjem, pomembnimi datumi v šolskem
letu, omenil publikacijo (nekateri datumi napačni) in rokovnik. Člani Sveta šole so
zelo pohvalili uporabnost rokovnika.
Cena vseh obrokov (malica, kosilo in malica v PB) ostanejo nespremenjene. V šoli
ima 98,3% vseh učencev dopoldansko malico in kar 64,7% učencev tudi kosilo.
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole.
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je na kratko predstavil vsebino Letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2006/07 (organizacijsko poročilo, predlog sistematizacije
delovnih mest, organizacija šole, razredniki, razpored dežurstev, predmetnik, urniki,
dnevi dejavnosti, načrti knjižnice, kuhinje, svetovalne službe). Gospo Brezak je
zanimalo, če se je z zamikom pouka na 8.30 uro prevoz kaj pocenil.
Ugotovili smo, da pocenitve ni, pridobili smo preduro, ki se prične ob 7.30 uri in je
zelo dobro izkoriščena. V času pred ure so predvsem dopolnilni in dodatni pouk ter
izbirni predmeti.
SKLEP k točki 3:
Svet šole je soglasno, z dvigom rok, sprejel Letni delovni načrt za šolsko leto
2006/07.

4.

Razno
• cene za najem šolskih prostorov

V šoli na Lošci 1 se oddajajo v najem učilnice šolam za učenje tujih jezikov,
računalniška učilnica in večnamenski prostor, v šoli na Tržaški 2 pa učilnice in
telovadnica. Cena za učilnice, računalniško učilnico in večnamenski prostor ostanejo
nespremenjene. Cenik za telovadnico v šoli na Tržaški 2 je predlagal gospod Bizjak in
člani Sveta so ga dobili v ogled na seji. S predlaganimi cenami so se strinjali s
pripombo, naj veljajo le do 31. 12. 2006, ker bodo potem cene v evrih in naj se jih za
novo koledarsko leto na novo pripravi – zaokroži, vendar ne navzgor.
1. Sklep k točki 4:
Cene za najem šolskih prostorov se potrdijo s tem, da cene za telovadnico na Tržaški
2 veljajo do 31. 12. 2006.
-

rezervacija sredstev za dodatno učiteljico

Ravnatelj, gospod Sodja, je predlagal naj se sklepi št. 3, 4 in 5 iz zapisnika 6. seje
Sveta šole z dne 2. 3. 2006, ki se nanašajo na razporeditev dohodka iz leta 2005 za
sofinanciranje dodatne vzgojiteljice prekličejo. Šola je sredstva rezervirala,
ustanovitelj pa o dodatni učiteljici v 1. razredu še vedno noče nič slišati. Gospa
Brezak je povedala, da se na sejah občinskega sveta o tem predlogu šole sploh niso
pogovarjali, zato je nesmiselno, da bi rezervirani denar ostal neporabljen.
Člani Sveta šole menijo, naj zahteva do ustanovitelja po dodatni učiteljici ostaja še
naprej, saj nam gre predvsem za varnost otrok. Učiteljice, ki so v razredu svoje delo
obvladajo in ga tudi zelo dobro opravljajo, vendar ena sama z 20 učenci ne more
nikamor, zato dodatna učiteljica ni »pomoč« učiteljici, ampak v dobro učencev. Glede
na razpravo so člani sveta z enim vzdržanim glasom sprejeli naslednji
2. Sklep k točki 4:
Sredstva poslovnega izida za leto 2005 v višini 3.745.624,32 SIT se v celoti namenijo
za investicije.
Predsednica Sveta šole, gospa Polonca Šurca Gerdina, se je članom sveta zahvalila za
prisotnost in s sestankom zaključila ob 19.20 uri.
Overovatelja zapisnika:
Marko Jakopič ____________________
Robert Mazi ______________________

Zapisala:
Marinka Švigelj

Predsednica Sveta šole:
Polonca Šurca Gerdina

