Zapisnik sestanka Sveta zavoda Osnovne šole Vransko - Tabor, ki se je vršil dne 20. 12.
2011 ob 16.30 uri v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor, Vransko 23
Prisotni (člani sveta zavoda):
Marjana Pustoslemšek, Nataša Juhart, Suzana Felicijan Bratož, Marija Završnik, Breda Čvan,
Matejka Kovačič, Barbika Skok, Zdenko Dolar.
Prisotni (drugi):
Majda Pikl (ravnateljica),
Polonca Učakar (pom. ravnatelja),
Branko Šketa (vodja POŠ Tabor),
Mojca Brglez (vodja vrtca),
Martina Križnik (računovodkinja)
Barbara Pertinač (sindikalna zaupnica),
Franc Sušnik (Občina Vransko),
Anton Grobler (Občina Tabor).
Opr. odsotni (člani sveta zavoda):
Janez Krušič, Mojca Lobnikar.
Odsotni (člani sveta zavoda):
Mateja Todorovski.
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda.
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne 29. 09.2011.
3. Obravnava in sprejem Pravilnika o popisu.
4. Obravnava in sprejem predloga sklepa o uporabi sredstev Učbeniškega sklada.
5. Aktualnosti.

Ad/ 1
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili dnevni red. (7 od 7 ZA)

Ad/ 2
SKLEP:
Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik prejšnje seje z dne 29. 09. 2011. (7 od 7 ZA)

Ad/ 3 Obravnava in sprejem Pravilnika o popisu.
(glej PRILOGO k toč. 3)
Pri obravnavi te točke se je seji pridružila M. Kovačič.

Ker je bil Pravilnik pravočasno posredovan in je bilo dovolj časa za podroben pregled, je bila
odprta razprava za predloge in pobude.
Nejasnosti pa je pojasnila ga. Martina Križnik.
Pravilnik je splošen, vendar zajema vse tiste postavke, ki so vezane na šolo.
SKLEP:
1

Člani sveta zavoda so potrdili in sprejeli Pravilnik o popisu. Pravilnik je bil sprejet z dne
20. 12. 2011, uporablja pa se od 1. 1. 2012. (8 od 8 ZA)

Ad/ 4 Obravnava in sprejem predloga sklepa o uporabi sredstev Učbeniškega sklada.
(glej PRILOGO k toč.. 4 – PREDLOG SKLEPA)
Ga. Pikl:
Na posvetu ravnateljev v Portorožu je bil predstavljen predlog o uporabi sredstev iz US in
svetovali so, da se le-ta obravnava na svetu zavoda.
Predlagana je bila 10 % poraba sredstev za nakup učnega gradiva iz učbeniškega sklada. Ker
smo poslovali racionalno in pozitivno, tudi za tekoče šolsko leto nismo prejeli sredstev za
nakup gradiv.
Ga. Završnik:
Kot skrbnica US je povedala, da so se sredstva za nakup učbenikov zelo racionalno
porabljala, prav tako se niso izplačevale nobene visoke nagrade za skrbnika in pomočnika pri
Učbeniškem skladu. 10 % več sredstev se je namenilo socialno ogroženim otrokom oz.
družinam.
Dosledno pa so se upoštevala tudi navodila MŠŠ, da lahko zamenjamo samo tiste učbenike, ki
so uničeni.
Lansko leto je bilo vse financirano s strani MŠŠ.
Po naših izračunih smo letos privarčevali 13.000 €.
REPLIKE:
G. Sušnik: Glede na to, da šola deluje na dveh enotah popolne devetletke, naj se nameni 20 %
(ne 10 %) vrednosti sredstev za nakup učnih gradiv.
Ga. Križnik: Treba je ravnati v skladu s pravilnikom, ki pravi, da je to lahko v obsegu 10 %.
Ga. Pikl: Že leta nismo koristili te možnosti in smo se zelo racionalno obnašali.
SKLEP:
Za vsako šolsko leto posebej (2010/11 in 2011/12) se porabi 10 % sredstev iz US za
nakup učnih gradiv. (8 od 8 ZA)
Ad/ 5 Aktualnosti
- Ga. Završnik:
Projekt Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti
in dostopa do znanja se intenzivno izvaja. Izpostavljen je na vsakem jutranjem sestanku.
Za otroke imamo ure pravljic, pri pouku slovenščine se dnevno berejo priljubljene knjige.
- Ga. Pikl: Precej je brezplačnih izobraževanj, ki so namenjena na temo tega projekta.
Ta projekt ne sme biti zaključen s koncem šolskega leta, ampak bi moral postati naša
stalnica. Kažejo se že pozitivni rezultati, in sicer dvig ravni taksonomskega razumevanja
besedil pri otrocih.
-

Na šoli se dogaja še precej drugih aktivnosti. Zaključen je projekt prostovoljstva.
Dobrodelna prireditev Prostovoljstvo je žarek upanja, 1. 12. 2011.
Gostovanje učencev in učiteljev iz Srbije – iz Kruševca (od 29. 11.11 do 4. 12. 11) –
zahvala vsem, ki so sodelovali pri tem gostovanju in izvedbi ogledov (županu Občne
Vransko, Suzani Felicijan Bratož, …).
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-

Gostovanje pevskega zbora in učiteljev iz Madžarske (od 19. do 21. 12. 11).
Pohvale našemu MPZ in zborovodji Vanji Govek, saj so se odlično izkazali na
predbožičnem koncertu, 19. 12. 2011, v Župnijski cerkvi Sv. Mihaela na Vranskem.
G. Sušnik, je poudaril, da smo presekali še eno bariero, ko so učenci šole prvič
nastopili tudi v cerkvi.
Informator – šola ima po novem za objavo na voljo samo štiri in ne šest strani.

Sestanek se je zaključil ob 17.30 uri.

Zapisnik pripravila:
Polona Golob

Predsednica sveta zavoda:
Marija Završnik, l.r.
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