ZAPISNIK SVETA ZAVODA OŠ KUNGOTA,
ki je bil 26. 3. 2014 ob 18. uri

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

pregled sklepov zadnje seje,
obravnava Letnega poročila za leto 2013,
poročilo ravnatelja za 1. ocenjevalno obdobje,
samoevalvacijsko poročilo,
soglasje Sveta zavoda za začetek konstituiranja novega Sveta
zavoda,
6. ocenjevanje uspešnosti ravnatelja za leto 2013,
7. pobude in vprašanja.
Prisotni: Renata Dobaj, Tomaž Zorko, Nada Lampret, Duška Gutman,
Nataša Tabak, Majda Trampuš, Rudi Matjašič, Doris Pavuna Stanko, Marija
Erjavičnik
Povabljeni gosti: Hedvika Lorber, Nataša Satler, Erika Pahor, Vojislav
Lazarev, Marjana Hrast
Opravičeno odsotni: Ivica Partlič
Neopravičeno odsotni: /

AD1
Ga. predsednica Sveta zavoda, Marija Erjavičnik, je pozdravila vse
prisotne in povabljene goste.
Prebrala je vse sklepe zadnje seje in ugotovila, da so bili vsi sklepi
realizirani.

AD2
G. ravnatelj je predstavil Letno poročilo za leto 2013.
Povedal je, da je Letno poročilo sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz
poslovnega in finančnega dela. K Letnemu poročilo pa je potrebno dodati
še finančni načrt za leto 2014. Poudaril je, da je Letno poročilo na spletni
strani šole.

Ga. Hedvika Lorber je povedala, da je v zavodu največji problem
likvidnost, kar je razvidno pri realizaciji finančnega načrta. Starši ne
plačujejo redno mesečnih obveznosti do šole, kljub pošiljanju opominov.
Dnevno kličejo in prosijo za odlog plačila zaradi socialne stiske – dejansko
nimajo denarja. Povedala je tudi, da je delo s finančno službo občine zelo
dobro, kar gre zahvala ge. Sonji Štelcl, ki ima posluh za finančne težave v
šoli in pravočasno nakaže finančna sredstva.
G. Rudi Matjašič je vprašal, zakaj je v Letnem poročilu za leto 2013
prikazano, da občina plačuje le 1,4 zaposlenega Zavodu OŠ Kungota, na
občini pa govorijo o plačilu 8 zaposlenih delavcih v zavodu OŠ Kungota.
Ga. Hedvika Lorber je povedala, da zaradi pravilnega financiranja vrtcev,
ki smo ga uvedli v letu 2013, kjer je občina dolžna pokriti razliko med
ceno, ki jo plačujejo starši in polno ekonomsko ceno, prihaja do razlike pri
plačilu zaposlenih delavcev v zavodu OŠ Kungota. Iz razlike,ki jo plačajo
starši in polno ekonomsko ceno plačujemo nekatere delavce šole. Starši
dobijo plačilo položnice za oskrbnino v vrtcu na podlagi odločbe Centra za
socialno delo. Problem pa se pojavi, ko starši izgubijo službo, Center za
socialno delo pa tega takoj ne upošteva. V takih primerih jim svetuje, da
se starši obrnejo po pomoč na Center za socialno delo.
G. ravnatelj je poudaril, če ne bi bilo negativnega finančnega toka, bi
zavod lahko normalno posloval. Za pomoč pri plačevanju položnic se
obračamo tudi na donatorje med njimi so tudi delavci šole in čakamo na
pomoč ministrstva.
Povedal je še, da mora zavod napraviti kadrovski načrt, ki predvideva za
1% zmanjšanja zaposlitve za naslednje odbodje. Ta procent se uveljavlja
iz sistematizacije čistilk – na matični šoli so zaposlene samo 4 čistilke.
Povedal še je, da smo lahko zadovoljni glede števila otrok v šoli, ki
neprestano raste. V letošnjem šolskem letu je vpisanih 373 otrok. Tudi za
naslednje leto imamo velik vpis v 1. razrede. V naslednje šolskem letu
želimo pridobiti učitelja športne vzgoje, ki ga financira evropski strukturni
sklad za projekt Zdrav življenjski slog.
Povedal je še, da smo za reprezentančna sredstva namenili 1.500€
sredstev, ki pa jih pogosto ne uporabljamo (sodelovanje z Gamlitzom,
Commenuis).
G. Rudija Matjašiča je zanimalo, kaj in kako je s sredstvi za izobraževanje
učiteljev.

G. ravnatelj je povedal, da toliko finančnih sredstev, kot jih da
ministrstvo, porazdeli med učitelje in jim omogoči dodatno strokovno
izobraževanje.
Ga. Nada Lampret je povedala, da so določena tekmovanja, ki potekajo na
šolah plačljiva. Poudarila je, da naši učenci prijavnine na tekmovanja ne
plačujejo, na veliko mestnih šolah pa morajo to plačati starši.
G. ravnatelj je povedal, da je šola plačnik prijavnine za različna
tekmovanja, prav tako jim uredimo breplačen prevoz in prehrano.
G. Rudi Matjašič je povedal, da je potrebno podpreti nadarjene učence
tudi, če primanjkuje denarja.
Ga. Hedvika Lorber je povedala, da je na šoli ustanovljen Šolski sklad in
da iz sklada lahko pomagamo nadarjenim učencem. Poudarila pa je, da bi
morali starši po lastni presoji in zmnožnosti pomagati Šolskemu skladu.
Go. Natašo Tabak je zanimalo, kako nam uspe povečati število otrok na
šoli.
G. ravnatelj ji pove, da je vpis v 1. razred večji kot odhod devetošolcev iz
OŠ. Prav tako je tudi priseljevanje novih občanov vzrok za večje število
učencev na šoli.

SKLEPI: Svet zavoda OŠ Kungota je bil seznanjen z Letnim
poročilom za leto 2013 .
Svet zavoda je sprejel finančni plan za leto 2014 in poslovno
poročilo za leto 2013.
Svet zavoda je potrdil višino reprezentančnih sredstev za leto
2014 v višini 1.500,00.

AD 3
G. ravnatelj je podal poročilo za 1. ocenjevalno obdobje v šolskem letu
2013/14.
Poročilo je priloga zapisnika.

Prav tako je člane Sveta zavoda seznanil o delovni soboti, ki bo 10. 5.
2014. Delovna sobota je zaradi prekinitve pouka, ki je bila v ponedeljek,
3. 2. 2014 zaradi posledic žleda in prekinjene električne napeljave.
SKLEP. Svet zavoda se je seznanil z ranateljevim poročilom za 1.
ocenjevalno obdobje.
Svet zavoda je sprejel spremembo šolskega koledarja, in sicer je
delovna sobota, 10. 5. 2014 zaradi prekinitve pouka v ponedeljek,
3. 2. 2014.
AD4
Ga. Nataša Satler je članom Sveta zavoda predstavila samoevalvacijsko
poročilo za učence s posebnimi potrebami v OŠ Kungota za pet šolskih let.
Poročilo je priloga zapisnika.
G. ravnatelj je povedal, da je intregracija otrok s posebnimi potrebami
vključena v program OŠ. Učenec s posebnimi potrebami dobi odločno o
usmeritvi. Na osnovi te odločbe se zanj naredi individualiziran program,
kjer so zapisane vse prilagoditve in specifične težave. Učenec je deležen
individualne pomoči v okviru pouka ali po oz. pred poukom ter dodatne
učne pomoči, tako da lahko doseže minimalne cilje za napredovanje.
Ga. Nataša Satler je dodala, da so otroci s posebnimi potrebami lahko tudi
nadarjeni na določenih področjih. Učencem s posebnimi potrebami je
namenjena tudi pomoč preko javnih del, ki ga trenutno na šoli izvaja ga.
Natalija Čelofiga. Povedala je tudi, da imajo učenci s posebnimi potrebami
težave ne le na intelektualnem področju temveč tudi na čustvenem
področju.
G. ravnatelj je povedal, da imajo nekateri otroci že v vrtcu odločbo in da
se z njimiv skladu z odločbo o usmeritvi dela že vrtcu.
SKLEP: Svet zavoda je bil seznanjen s samoevalvacijskim
poročilom za učence s posebnimi potrebami.

AD5
Predsednica Sveta zavoda, ga. Marija Erjavičnik, je povedala, da je v
letošnjem šolskem letu potekel članom Sveta zavoda mandat. Vsem
članom se je za delo v Svetu zavoda zahvalila.

G. Rudi Matjašič je povedal, da je potrebno na občino poslati predloge za
novi Svet zavoda.
SKLEP: Svet zavoda je dal soglasje za začetek postopka
konstituiranja novega Sveta zavoda.

AD6
Člani Sveta zavoda so ocenili uspešnost ravnatelja za leto 2013.
Ravnateljeva uspešnost je ocenjena iz:





realizacije obsega programa,
kakovosti izvedbe programa,
razvojne naravnanost zavoda,
zagotavljanja materialnih pogojev.

Člani Sveta zavoda so na podlagi obrazcev ocenili delo ravnatelja za leto
2013.
SKLEP: Svet zavoda je ocenil uspešnost ravnatelja za leto 2014 z
oceno 77,22%.

AD 7
G. ravnatelj je člane Sveta zavoda seznanil, da se bo šola prijavila na
razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za postopno
uvajanja 1. tujega predmeta v 1. triadi. V naslednjem šolskem letu bo
lahko 15% šol v Sloveniji izvajalo prvi tuj jezik v 1. triadi. Učitelji, ki bodo
poučevali tuj jezik v 1. triadi se moraljo dodatno izobraziti. Na naši šoli
imamo tri učiteljice, ki lahko poučujejo zgodnje učenje tujega jezika v 1.
triadi.
SKLEP: OŠ Kungota kandidira na Ministrstvu za izobraževanje,
znanost in šport, da se v naslednjem šolskem letu uvede 1. tuj
jezik v 1. triadi.

Zapisala:

Predsednica Sveta zavoda:

Marjana Hrast

Marija Erjavičnik

