
ZAPISNIK 6. sestanka SVETA ŠOLE,
 ki je bil v ponedeljek, 20. aprila 2009, ob 18. uri

v učilnici MAT1, na Lošci 1.

Sestanek Sveta šole je vodila  predsednica  Sveta šole,  gospa mag. Polonca Šurca 
Gerdina in vse prisotne lepo pozdravila, ugotovila sklepčnost in predlagala naslednji 

dnevni red:

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole.

2. Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja.

3. Razno

Člani Sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali. 
Lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Opravičili so se: gospa Mojca 
Krisch, gospod Slavko Miklič in gospod Marko Jakopič.

 

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta šole

Predsednica sveta je na kratko predstavila zapisnik 5. seje Sveta šole, ki je bil 15. 
aprila 2009, in prisotne člane vprašala, ali imajo kakšno pripombo na zapisnik.

SKLEP k točki 1:
Člani Sveta šole niso imeli pripomb na zapisnik 5. seje, zato se zapisnik v 
zapisani obliki potrdi.
      

2. Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja

Prisotni  člani  Sveta  šole  so za vršilko dolžnosti  ravnatelja  predlagali  gospo mag. 
Polonco Šurca Gerdina. Pisno potrditev kandidatki so dali  tudi opravičeno odsotni 
člani Sveta šole (priloga). 

1. SKLEP k točki 2: Svet šole OŠ Ivana Cankarja je na svoji 6. seji 20. aprila 
2009  soglasno  imenoval  mag.  Polonco   Šurca  Gerdina   za  vršilko 
dolžnosti ravnateljice OŠ Ivana Cankarja Vrhnika. Imenovana  se imenuje 
do končanega ponovnega postopka imenovanja ravnatelja in največ za 
dobo enega leta.
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Predlagana  kandidatka  je  članica  oziroma  predsednica  Sveta  šole  in  je  z 
imenovanjem za vršilko dolžnosti ravnateljice odstopila z mesta predsednice. Prisotni 
člani so soglasno sprejeli

2.  SKLEP k  točki  2:  mag.  Polonca  Šurca  Gerdina  odstopa  z  mesta  članice 
oziroma predsednice Sveta šole.

3. SKLEP k točki 2:  Sestava Sveta šole se dopolni z novim (tretjim) članom 
izmed delavcev šole. 

4.  SKLEP  k  točki  2:  Svet  šole  je  sprejel  sklep  o  razpisu  volitev  za  enega 
predstavnika v svet šole.

Šola mora pričeti postopek za izpeljavo volitev za  tretjega člana Sveta šole izmed 
predstavnikov delavcev šole. Strokovnim aktivom se naloži, da do 5. maja predlagajo 
kandidate, in v petek, 8. maja 2009, se izpeljejo volitve. Glasovanje bo potekalo po 
posameznih stavbah šole (Lošca 1, Tržaška 2 in Drenov Grič). Za izpeljavo volitev je 
zadolžena že obstoječa komisija. Na volitve bodo vabljeni vsi delavci šole, pisno tudi 
vsi člani, ki so na bolniškem ali  porodniškem dopustu. Ko bo izglasovan nov član 
Sveta  šole,  se  bo  svet  ponovno  sestal  in  izmed  sebe  izvolil  predsednika  in 
namestnika predsednika.  
Sklep o imenovanju vršilca dolžnosti je potrebno poslati na Ministrstvo za šolstvo in 
šport in lokalni skupnosti. 
S sestankom smo zaključili ob 19. uri.

 

Zapisala:     Predsednica Sveta šole:
Marinka Švigelj     mag. Polonca Šurca Gerdina
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