Datum: 6. 6. 2019

Zaporedna št.: 900-1/ 2019/ 15

ZAPISNIK

9. seje Sveta zavoda - 4. redne, ki je bila v sredo, 5. 6. 2019, ob 18.00 v zbornici šole.

Prisotni: Anja Šter, Anita Vrtač Pičman, Ana Ančimer, Romana Boncelj, Polonca Zenik – predstavniki
šole, Damjan Flisar - predstavnik staršev, Zmagoslav Flerin, Miro Zelnik -predstavniki ustanovitelja,
ravnateljica Janja Sršen.
Odsotni: Dejan Kotar, Uroš Logar – predstavnika staršev, Peter Čevriz- predstavnik ustanovitelja,

Dnevni red :
1. Ugotovitev sklepčnosti seje.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje.
4. Pregled realizacije sklepov.
5. Predlog organizacije pouka za šolsko leto 2019/2020.
6. Predlog nadstandardnih programov za šolsko leto 2019/2020.
7. Razno

AD. 1
Na seji je bilo prisotnih 8 od 11 članov Sveta zavoda.
Sklep: Ugotovljena je bila sklepčnost 4. redne seje Sveta zavoda OŠ Predoslje Kranj.
AD. 2
Sklep: Dnevni red seje je bil s strani predstavnikov Sveta zavoda OŠ Predoslje Kranj soglasno
potrjen.
AD. 3
Na zapisnik 7.seje Sveta zavoda - 3. redne, ter 8. korespondenčne seje ni bilo pripomb.
Sklep: Oba obravnavana zapisnika se soglasno sprejmeta.
AD. 4
Sklepi ne zahtevajo dodatne obravnave in pojasnitev.
Sklep: Sklepi preteklih sej so vsebinsko jasni in realizirani.

AD. 5.
Ravnateljica je zbrane obvestila o predvideni razporeditvi oddelkov za prihodnje šolsko leto, pri čemer
pove, da je sestava odvisna od števila učencev v razredu:
•

•

v bodočih četrtih razredih se lahko zgodi, da bo zaradi selitev družin potrebno oblikovati dva
oddelka. Ravnateljica uradno še ni dobila obvestila o prepisu otrok, prav tako bo tudi v
bodočih osmih razredih možno oblikovati 3. oddelek, če bo število učencev ostalo
nespremenjeno,
v bodočih petih razredih bomo učence razvrstili v dve novi skupini zaradi vedenjske in učne
problematike.

Ravnateljica predstavi prednostne naloge za prihodnje šolsko leto ter projekte, v katere bo šola
vključena. Predstavila je tudi ostale aktivnosti, ki se bodo dogajale v prihodnjem šolskem letu (dnevi
dejavnosti….).
•
•

•

v prihodnjem šolskem letu bo šola nadaljevala z izvajanjem poskusa prenovljenega
razširjenega programa, strinjali smo se o tem, da je program prinesel precejšnjo obogatitev,
ravnateljica je predlagala, da se tako kot v tem šolskem letu za učence od 1. do 5. razreda
prijav posebej ne pobira, v program se tako vključi vse učence, ki so prijavljeni v podaljšano
bivanje,
na prvem septembrskem roditeljskem sestanku bodo starši seznanjeni s podrobnostmi,
učence bodo lahko izpisali ali naknadno vpisali v posamezne ponujene dejavnosti,

•

učenci od 6. do 9. razreda se bodo v program prijavili v septembru.

Vse gradivo za naslednje šolsko leto je bilo s strani staršev potrjeno.
Sklep: Prisotni se strinjajo s predlogi organizacije pouka v šolskem letu 2019/2020.

AD. 6.
Nadstandardni program za naslednje šolsko leto se malenkost spremeni. Izlet v London nekaj časa ne
bo več organiziran, ostajo pa Benetke preko izbirnega predmeta likovno snovanje, ter Groharjeva
kolonija.
Zimske in letne šole v naravi za šolsko leto 2019/2020 preko CŠOD nismo dobili, zato gredo otroci 5.
razredov ponovno v Savudrijo tako kot letos, ker so bili starši in organizatorji zelo zadovoljni, 6. razred
pa na zimsko šolo v naravi odhaja v Kranjsko Goro ali Cerkno.
Tabori, ki se bodo izvedli preko CŠOD pa so naslenji:
-

Vrtec (CŠOD Medvedje Brdo – maj 2020)
3. razred (CŠOD Lipa – januar 2020)
4. razred (CŠOD Čebelica – maj 2020)
7. razred (CŠOD Breženka – maj 2020)
Nadarjeni – marec
Pevski tabor – (CŠOD Bohinj – če bodo izbrani)

AD. 7.

1. Učenec 9. razreda iz stanovanje skupnosti
Učencu, ki prihajal iz stanovanjske skupnosti smo našli možnost, da zaključi OŠ na poseben način.
Vključen je bil v PUM (projektno učenje mladih) v Radovljici. Izpite opravlja na naši šoli in verjetno bo
šolanje uspešno zaključil.

2. Družina v stiski
Na šoli imamo učenca iz družine v veliki stiski. Preko Lions kluba smo organizirali zbiranje donacij za to
družino in bili zelo zadovolji z odzivom staršev in zaposlenih na šoli.

3. Nacionalno preverjanje znanja
Tudi letos je potekalo preverjanje nacionalnega znanja, in sicer v 9., 6. in že drugo leto tudi 3. razredu.
Rezultati za našo šolo so odlični, imamo sicer še neuradne podatke ki so pokazali, da so devetošolci
dosegli nadpovprečne rezultate. Pri matematiki je rezultat 16%, pri angleškem jeziku 6%, ter pri
slovenskem jeziku 4% nad slovenskim povprečjem. Prav tako so zelo dobri rezultati za 3. razred, saj so

bili pri slovenščini 8% in pri matematiki kar 10% nad slovenskim povprečjem. Za 6. razred rezultatov še
ni.

4. Inšpekcije
Ravnateljica prisotne seznani, da je bilo v zadnjem času na naši šoli kar nekaj inšpekcijskih nadzorov.
Vse do sedaj opravjene so bile za našo šolo uspešno rešene. Pojavljajo se tudi prijave na temo mobinga,
za kar močno dvomimo, da nekateri zaposleni sploh razumejo, kdaj se določeno ravnanje šteje za
mobing.
G. Flerin predlaga, da se v šoli organizira izobraževanje za zaposlene na temo mobinga.
Člani Sveta zavoda- predstavniki zaposlenih delavcev OŠ Predoslje povedo, da mobinga na šoli s strani
vodstva ni zaznati.

Zapisala: Polona Zelnik

