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: 900-1/2021/4
ZAPISNIK
2. redne seje Sveta zavoda,
ki je bila v torek, 22. februarja 2022, ob 18.00 uri preko zoom aplikacije

https://arnes-si.zoom.us/j/4721157936
Prisotni:
Člani sveta zavoda: Predsednica Sveta zavoda Ksenija Potočnik, Mojca Šegel,
Ksenija Grm, Katja Dobnik, Rosana Buh, Maša Iršič Kos, Vladka Maligoj Maček,
Andrej Poklič, Roman Kotnik, Marija Jeseničnik
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Tilka Jakob, računovodkinja Ivica Štolekar,
predsednica sindikata Petra Čebular
Opravičeno odsotni: Matjaž Hrženjak
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda
Obravnava finančnega poročila za leto 2021
Poročilo inventurne komisije o opravljeni inventuri
Poročilo šolskega sklada in sklada vrtca
Usmeritve za pripravo finančnega načrta za leto 2022
Samoevalvacija za leto 2021
Obravnava poslovnega poročila ravnateljice za šol. leto 2020/2021
Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za šol. leto 2020/2021
Predlogi, pobude in vprašanja

K tč. 1/ Pregled zapisnika zadnje seje Sveta zavoda
Predsednica prebere dnevni red seje in vpraša, če se prisotni z njim strinjajo.
Prisotni dnevni red potrdijo.
Predsednica poda povzetek 1. redne seje Sveta zavoda, ki je bila, 27. 9. 2021.
Sklep: Svet zavoda potrdi zapisnik 1. redne seje za šol. leto 2021/2022
K tč. 2/ Obravnava finančnega poročila za leto 2021
Predsednica preda besedo računovodkinji, ki predstavi finančno poročilo za leto 2021.
Predstavitev je pripravila na Power pointu.
Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021 znaša -7.088,52 EUR, ki smo ga delno
pokrili z lanskim prihodkom, +3.247,17. Po ugotovitvi DDPO v višini -80,63, je tako
negativni rezultat -3.921,98€ .
Sklep: Prisotni soglasno potrdijo finančno poročilo za leto 2021.
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K tč. 3/ Poročilo inventurne komisije o opravljeni inventuri
Računovodkinja prebere poročilo inventurne komisije za odpis osnovnih sredstev in
drobnega inventarja. Skupni znesek odpisov za leto 2021 znaša 13.917 €.
K točki 4/ Poročilo šolskega sklada in sklada vrtca
Stanje na dan, 31. 12. 2021, na šolskem skladu je 1.078 €, na skladu vrtca pa 480 €.
K tč. 5/ Usmeritve za pripravo finančnega načrta za leto 2022
Ravnateljica predstavi finančni načrt (njegove vsebinske in finančne usmeritve) za leto
2022. Finančni načrt je tudi usklajen in potrjen s strani Občine.
K tč. 6/ Samoevalvacija za leto 2021
Ravnateljica je predstavila vsebino samoevalvacije – formativno spremljanje pouka.
Sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda in učitelji.
K tč. 7/ Obravnava poslovnega poročila ravnateljice za šol. leto 2020/2021
Poslovno poročilo za šolsko leto 2020/2021 je v Power pointu in je priloga zapisnika
na spletu.
Sklep: Prisotni soglasno potrdijo poslovno poročilo za šol. leto 2020/2021
K tč. 8/ Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice za šol. leto 2020/2021
Predsednica predstavi prisotnim ocenjevalni list za delo ravnatelja v šol. letu
2020/2021.
Sklep: Na podlagi realizacije dela ravnateljice v šolskem letu 2020/2021 so
prisotni mnenja, da je delo dobro opravljeno in iz tega sledi 100 % ocena
uspešnosti.
K tč. 9/ Predlogi, pobude in vprašanja
Predstavnico staršev zanima, ali imamo na šoli smučarsko opremo?
Ravnateljica pove, da te opreme nimamo. Za izposojo so možni samo pancarji.
Smo pa pridobili nekaj opreme za turno smučanje.
Predstavnica šole pohvali, da je bilo turno smučanje naših učencev pri izbirnem
predmetu predstavljeno tudi po televiziji.
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Predstavnica vrtca pohvali razmišljanje, prilagajanja potreb po podaljšanem delovnem
času vrtca.
Ravnateljica pove, da bo do realizacije le tega lažje prišlo, ko bo vrtec na eni lokaciji.
Gradnja novega vrtca naj bi se začela v letošnjem letu, ko bo občina dobila izvajalca.
Predvidoma pa naj bi bil končan leta 2024/2025.
Predstavnik šole in predstavnik občine pohvalita trud učiteljev, da izvajajo pouk za
učence, ki so v karanteni ali v izolaciji preko zooma. Pohvala učiteljem, da so osvojili
tehnologijo in se naučili kar je bilo potrebno za nemoteno delo na daljavo.
Predstavnica šole pohvali tudi učence, da se kljub temu, da niso več na daljavo,
poslužujejo spletnih učilnic.
Predsednica se zahvali g. Pokliču za denarno pomoč posameznikom za šolo v naravi.
Seja je bila zaključena ob 19.15.

Zapisnikarica:
Ksenija Grm

Predsednica Sveta zavoda:
Ksenija Potočnik
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