POTEK 3. REDNE SEJE SVETA ZAVODA
3. 7. 2017. ob 16.00

1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Sprejem dnevnega reda ter predlogi spremembe ali dopolnitve dnevnega reda
3. Obravnava kadrovskega in finančnega načrta
4. Predlogi, pobude, vprašanja
5. Razno

PRISOTNI: Katja Vezjak, Gregor Koroša, Metka Ornik, Mira Mislej, Barbara Marhold, Barbara Plečko
Oberčkal. Trampuš Majda
POVABLJENI: Lidija Pulko, ravnateljica; Erika Pahor, sindikalna zaupnica šole, Sonja Emeršič, zapisnikarica.
OPRAVIČENO ODSOTNI: ga. Devana Blakaj

Predsednica sveta zavoda, gospa Katja Vezjak pozdravi prisotne na 3. Redni seji Sveta zavoda. Po pregledu
liste prisotnosti je ugotovila, da je prisotnih dovolj članov, da je Svet zavoda sklepčen in da lahko veljavno
odloča.
AD 1)
Na začetku prosi člane sveta, da poslušajo sklepe zadnje seje, ki je bila 16. 3. 2017.
SKLEP 1: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 1. redne seje.
SKLEP 2: Člani Sveta zavoda so sprejeli in potrdili spremenjen dnevni red 2. redne seje Sveta zavoda.
SKLEP 3: Člani Sveta zavoda in Sveta staršev so bili seznanjeni s poročili za 1. ocenjevalno obdobje.
SKLEP 4: Člani Sveta zavoda so bili seznanjeni s Poslovnim poročilom za leto 2016, ki so ga soglasno
sprejeli ter potrdili.
SKLEP 5: Člani Sveta zavoda dajejo soglasje k namenu porabe nerazporejenega dobička, za nabavo potrebne
opreme v kuhinji.
SKLEP 6: Člani Sveta zavoda so po glasovanju z 8 glasovi ZA in 1 PROTI, odločili, da se enota vrtca Sp.
Kungota poskusno odpre, ob predpostavki, da bo prijavljenih dovolj otrok.

SKLEP ŠT. 1: Člani sveta zavoda so potrdili zapisnik 2. redne seje.
AD 2)
Ga. Katja Vezjak prebere točke dnevnega reda, s katerim se vsi prisotni strinjajo.
SKLEP ŠT. 2: Člani sveta zavoda so sprejeli in potrdili dnevni red današnje seje sveta zavoda.
AD 3)
Predsednica napove obravnava kadrovskega in finančnega načrta in besedo preda ravnateljici, ge. Lidiji Pulko.

Finančni načrt zajema letno poročilo 2016, pogodbena dela, stroške dela, amortizacijo, solidarnostne pomoči…,
ki so podrobneje predstavljene v Finančnem in kadrovskem načrtu, ki je priloga tega zapisnika.
Obetajo se nekatere kadrovske spremembe, saj so napovedane invalidska in starostna upokojitev septembra ter
še dve dodatni starostni upokojitvi v oktobru in novembru.
V vrtec je vpisanih enako število otrok kot preteklo leto, zato se septembra vrne ves kader, ki je bil v vrtcu
zaposlen za določen čas do 30.6.2017.
Jeseni bo tudi razpis za športnega pedagoga.
SKLEP ŠT. 3: Kadrovski in finančni načrt je bil z dvigom rok soglasno sprejet in potrjen.
AD 4)
Ga. Lidija Pulko je povedala, da je 15.6.2017 uspešno opravila izpit za ravnatelje in predala potrdilo
predsednici sveta zavoda ge. Katji Vezjak.
AD 5)
V naslednjem šolskem letu 2017/2018 se izteče mandat sedanjim članom sveta zavoda in se oblikuje novi.

Zapisala:
Sonja Emeršič

Priloge:
- lista prisotnosti na seji
- Kadrovski in finančni načrt OŠ Kungota

Predsednica Sveta zavoda:
Katja Vezjak

