OSNOVNA ŠOLA VITANJE
Doliška cesta 1, 3205 Vitanje
telefon: 03 757 37 70 telefax: 03 757 37 75
E-pošta: osvitanje@guest.arnes.si splet: www.vitanje.org
TRR: 01337-6030686485

Številka: 900-1/2016-2

ZAPISNIK
1.izredne seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 26. maja 2016 ob 18.00 uri, v zbornici OŠ
Vitanje.
Prisotni člani sveta zavoda: Magda Pušnik, Ksenija Grm, Breda Jakop, Katja Kotnik,
Matjaž Hrženjak, Jasmina Vidmar, Nives Adamič Kričaj, Mateja Kovše, Roman Kotnik
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob
Opravičeno odsotni: Suzana Pušnik, Petra Mauh

Dnevni red:
1. Seznanitev s poročilom o volitvah članov predstavnikov zaposlenih in
staršev
2. Obravnavo sklepov o izvoljenih članih ustanovitelja
3. Sprejem sklepa o konstituiranju sveta zavoda
4. Volitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika
5. Seznanitev poslovnikom sveta zavoda in potrditev
6. Seznanitev s pristojnostmi ter predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
7. Predlogi pobude in vprašanja
K tč. 1/ Seznanitev s
staršev

poročilom o volitvah članov predstavnikov zaposlenih in

Ga. Magda Pušnik poda poročilo o imenovanju članov na šoli in staršev v vrtcu in šoli.
K tč. 2/ Obravnavo sklepov o izvoljenih članih ustanovitelja
Ga. Magda Pušnik poda poročilo o rezultatih imenovanja članov v občini.
K tč. 3/ Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta
Sklep: Sprejeti člani so imenovani za obdobje 2016 – 2020, od današnjega dne
dalje.
K tč. 4/ Volitve predsednika sveta zavoda in njegovega namestnika
Vsi prisotni so se strinjali, da so volitve predsednika in njegovega namestnika javne.
Sklep: Glasovanje bo javno.
Za predsednico Sveta zavoda je bila predlagana ga. Magda Pušnik, za njenega
namestnika pa ga. Breda Jakop.
Sklep: Glasovanje je bilo enotno. Predsednica Sveta zavoda je ga. Magda Pušnik,
namestnik pa ga. Breda Jakop
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K tč. 5/ Seznanitev s poslovnikom sveta zavoda in potrditev
Ga. Tilka Jakob je prisotne seznanila s poslovnikom Sveta zavoda (sestava Sveta zavoda,
organizacija Sveta zavoda, naloge Sveta zavoda v OŠ Vitanje). Več v prilogi.
Prisotne vpraša, če imajo na poslovnik še kakšno vprašanje, drugače bi ga potrdili.
Sklep: Svet zavoda potrdi Poslovnik sveta zavoda OŠ Vitanje
K tč. 6/ Seznanitev s pristojnostmi ter predpisi na področju vzgoje in izobraževanja
Ga. Tilka Jakob je prisotne seznanila s pristojnostmi ter predpisi na področju vzgoje in
izobraževanja, ter splošnimi akti sveta. Več v prilogi.
K tč. 7/ Predlogi pobude in vprašanja
Ga. Jasmina Vidmar vpraša, kako je s popoldansko malico v vrtcu?
Ravnateljica pove, da smo to sprejeli že na seji meseca februarja in se to že izvaja. Cena
programa pa ostane nespremenjena.
Ga. Jasmina Vidmar vpraša, kako je z dodatnim oddelkom v vrtcu?
Ravnateljica pove, da razgovori potekajo, da v šol. letu 2016/2017 še ne bo dodatnega
oddelka, bo pa v letu 2017/2018 verjetno na tretji lokaciji. Občina išče dolgoročna oz.
trajno rešitev. To pa bi bila novogradnja z možnostjo oblikovanja šestih oddelkov.
Novogradnja s petimi igralnicami in večjim skupnim prostorom, ki se lahko preureja v
šesto igralnico in z vsemi pripadajočimi prostori. Lokaciji z zadostno veliko površino (1500
m2), v bližini šole, zaradi lažje in hitrejše dostave hrane iz šolske kuhinje.
Ga. Jasmina Vidmar vpraša o napredku dela otrok v kombinirani skupini Mehurčki.
Ravnateljica ji obljubi, da bomo pripravili poročilo.
Ga. Jasmina Vidmar zanima, kako je z plavalnim tečajem v vrtcu, naj se gleda na
generacije.
Ravnateljica pove, da se to organizira preko športnega društva in naj se obrnejo na njih.
Ga. Jasmina Vidmar pohvali tudi vzgojiteljice v vrtcu, še posebej delavke, katerim je
potekla pogodba zaradi vrnitve delavk iz porodniškega dopusta.
Ravnateljica in predsednica dasta predlog, da bi se v mesecu juniju po končani redni seji
pridružili člani sveta zavoda, ki jim je potekel mandat in se jim zahvalili za sodelovanje v
letih 2012-2016.
Člani sveta zavoda so se s predlogom strinjali.
Če ima kdo kakšen predlog zvezi z organizacijo srečanja, prosimo, naj ga pošlje v tajništvo
šole.
Seja je bila zaključena ob 18.15.

Zapisala:
Ksenija Grm

Predsednica Sveta zavoda:
Magda Pušnik

