ZAPISNIK 9. seje SVETA ŠOLE,
ki je bil 15. 2. 2007, ob 18. 30 uri,
v prostorih zbornice šole, na Lošci 1.
Lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Opravičili so se gospa Meta
Trček, gospa Barbara Alič in gospod Simon Gerdina. Gospod Vili Granda je bil že na
sestanku Sveta staršev z istim dnevnim redom in se z vsemi predlogi strinja, prav
tako je bila na tem sestanku gospa Ksenija Južnič. Sestanka se nista udeležila:
gospa Romana Kos in gospod Gregor Kovač.
Sestanek je vodila predsednice Sveta šole, gospa Polonca Šurca Gerdina in vse
prisotne pozdravila.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole.
2. Poročilo o izrednem inšpekcijskem nadzoru v OŠ Ivana Cankarja
3. Dopolnitev LDN – letnega delovnega načrta za šolsko leto 2006/07
4. Razno
Za overovatelja zapisnika je imenovala gospoda Marka Jakopiča in gospoda Roberta
Mazija. Svet šole se je s predlogom strinjal.
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole.
Gospa Polonca Šurca Gerdina je vprašala prisotne člane Sveta šole, ali imajo kakšno
pripombo na zapisnik 8. seje Sveta šole.
SKLEP k točki 1:
Člani Sveta šole niso imel pripomb na zapisnik 8. seje Sveta šole, zato je zapisnik
sprejet.
2.

Poročilo o izrednem inšpekcijskem nadzoru v OŠ Ivana Cankarja

Ravnatelj, gospod Janez Sodja je povedal, da je bil na OŠ Ivana Cankarja Vrhnika
opravljen izreden inšpekcijski nadzor dne 1. februarja 2007. Inšpekcijski nadzor je
opravila gospa Romana Čepin, inšpektorica svetnica, in sicer v zadevi: Izvajanja
interesnih dejavnosti. Pri pregledu sta sodelovala pomočnika ravnatelja gospa Marica
Dobnik Žerjav in gospod Vinko Bizjak ter računovodkinja gospa Andreja Mesec.
Ravnatelj je zapisnik v celoti prebral in predstavil preko računalnika (v slajdih), tako
da so ga člani Sveta šole lahko prebrali (priloga). Pobudnik navaja, da je šola
ponudila kot interesno dejavnost tudi dejavnosti, ki jih morajo starši plačati, za te iste
dejavnosti pa je šola prejela tudi sredstva iz letnega programa športa Občine Vrhnika.
V pobudi je navedeno, da šola organizira različne oblike športne vadbe za starše v
šolskih prostorih in da so bila obvestila za starše objavljena kar na obvestilu, kjer je
program interesnih dejavnosti za učence. Interesne dejavnosti so po 3. členu
Pravilnika o publikaciji obvezna vsebina publikacije, tega v naši publikaciji ni. Pač pa
so učenci v mesecu septembru dobili zloženke s podrobnim pregledom vseh
interesnih dejavnosti.
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3. Dopolnitev LDN – letnega delovnega načrta za šolsko leto 2006/07
V Letnem delovnem načrtu niso opredeljene dejavnosti obveznega, razširjenega in
nadstandardnega programa.
Med prisotne je bilo razdeljeno gradivo oziroma dopolnitev publikacije, ki jo je šola
izdala za šolsko leto 2006/07 in predlog spremembe Letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2006/07 (priloga).
Ravnatelj se je obvezal, da bo za prihodnje šolsko leto vse manjkajoče podatke
publikacija vsebovala, prav tako bodo vse dejavnosti obveznega, razširjenega in
nadstandardnega programa v LDN šole.
Člani Sveta staršev so vodstvo šole v celoti podprli in sprejeli sklepe, s katerimi dajejo
soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardni ponudbi dejavnosti.
Svet šole je obravnaval predlog spremembe LDN, ki ga je izdelal ravnatelj šole in
sprejel
1. SKLEP k točki 3:
V LDN so jasno definirane dejavnosti, ki spadajo v obvezni, razširjeni in
nadstandardni program.
Svet šole je obravnaval ponudbo nadstandardnih dejavnosti, ki jo je predlagal
ravnatelj šole in sprejel
2. SKLEP k točki 3:
Šola izvaja nadstandardne dejavnosti v obsegu in vsebini iz ponudbe.
3. SKLEP k točki 3:
Svet šole sprejme dopolnjen LDN za šolsko leto 2006/07.
Obračun nadstandardnih dejavnosti je vezan na šolsko leto, ki se od koledarskega
razlikuje. Ko se dela finančni obračun, so tako v nadstandardni program zajeti učenci
dveh različnih generacij (6 mesecev se nanaša na preteklo šolsko leto, 4 meseci pa
na tekoče). Člani Sveta šole so soglasno sprejeli
4. SKLEP k točki 3:
Obračun nadstandardnih dejavnosti naj se poleg koledarskega leto posebej obračuna
tudi za šolsko leto.
4.

Razno
• cene za najem šolskih prostorov

Na 8. seji Sveta šole, 3. oktobra 2006, smo potrdili cene za najem šolskih prostorov s
pripombo, da cene za telovadnico na Tržaški 2 veljajo do 31. 12. 2006. Vsi člani so
skupaj z vabili dobili v gradivu prilogo s cenami za najem šolskih prostorov in cene za
telovadnico na Tržaški 2 v evrih. Na predlagane cenike ni imel nihče pripomb, zato so
soglasno sprejeli
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1. SKLEP k točki 4:
Cene po predlaganih cenikih v evrih se potrdijo.
Predsednica Sveta šole, gospa Polonca Šurca Gerdina, se je članom sveta zahvalila za
prisotnost. Opravičila se je, da so glede na razmere dobili vabila z gradivom tako
pozno in s sestankom zaključila ob 20.10 uri.
Overovatelja zapisnika:
Marko Jakopič ____________________
Robert Mazi ______________________

Zapisala:
Marinka Švigelj

Predsednica Sveta šole:
Polonca Šurca Gerdina
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