ZAPISNIK
3. seje Sveta šole, ki je potekala v ponedeljek, 28. 5. 2018, ob 18.30 uri, v zbornici šole.
Prisotni:
Člani Sveta šole:
Katja Volčanjk, Helena Drakulić, Marija Meh, Urška Erjavšek, Nataša Škrabar, Metka Uršič, Katja Šribar,
Marjana Planinc.
Na seji so bile prisotne tudi: ravnateljica – Valentina Gerjevič, pomočnica ravnateljice - Urška Breznikar,
zapisnikarica – Melita Županc
Opravičeno odsotni: Andreja Budna, Dušan Valentinc, Davorin Dimič, Nataša Obradović, Marija Žgavc.
Pred začetkom seje se je gospa Volčanjk zahvalila gospe Mariji Žgavc, sindikalni zaupnici, za dolgoletno
sodelovanje s Svetom zavoda in za udeležbe na sejah. S 1. julijem ga. Žgavc namreč preneha z delom
sindikalne zaupnice, to nalogo ima od tega datuma naprej ga. Urška Erjavšek. Novoizvoljena sindikalna
zaupnica je obenem že tudi članica Sveta zavoda, torej se bo v bodoče sej udeleževala v dvojni vlogi.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta šole
Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej Sveta šole
Poročilo s seje Sveta staršev
Seznanitev članov Sveta šole o nabavi predlaganih delovnih zvezkov in učnih gradiv za 2018/19
Informacije o novostih v šolskem letu 2018/19
Seznanitev in sprejem Pravil zavoda OŠ Jurija Dalmatina Krško
Predlogi, pobude, vprašanja
Razno

Predsednica Sveta šole, ga. Katja Volčanjk, je vse prisotne pozdravila, ugotovila sklepčnost ter
prisotne člane seznanila z dnevnim redom. Člani sveta šole so dnevni red potrdili.
Ad. 1
Člani Sveta šole so zapisnik iz druge seje, ki je bila 22. 2. 2018, prejeli po elektronski pošti. Z dvigom rok
so ga soglasno sprejeli.
SKLEP 3/12 : Zapisnik 2. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet. Objavljen bo na šolski spletni strani.

Ad. 2
Gospa Katja Volčanjk je povedala, da je bila večina sklepov prejšnjih sej takšne narave, da ni potrebno
preverjati njihove realizacije. Sprejemali smo namreč: Letno poročilo, Finančni načrt za naslednje
koledarsko leto, Kadrovski načrt, Finančno poročilo in načrt za Šolski sklad, sklep o oceni delovne
uspešnosti ravnateljice. Vsi dokumenti so bili posredovani na ustrezne inštitucije. Ostal je le še zadnje

sprejet sklep na 2. seji in sicer sklep 2/11, ki se glasi: Ravnateljica bo obiskala predstavnike Občine
Krško in se z njimi ponovno pogovorila o možnostih za financiranje drugega učitelja športa v 2. in 3.
razredu.
Gospa Volčanjk je predala besedo ravnateljici Valentini Gerjevič, da bi pojasnila, kako so potekali
pogovori v zvezi s to problematiko.
Ravnateljica je pojasnila, da je izpostavila problematiko na aktivu ravnateljev. Dobila je podporo vseh
ravnateljev. Tudi oni imajo na šolah večje število otrok v teh oddelkih in se strinjajo, da bi bilo potrebno
tudi v oddelkih od 2. do 5. razreda upoštevati normativ delitve v dve skupini nad 20 učencev, kot je to
že praksa od 6. do 9. razreda. V 1. razredu to ni potrebno, saj sta že tako prisotna 2 strokovna delavca.
Vsi so se torej strinjali, da bi potrebovali dodatnega učitelja pri urah športa od 2. do 5. razreda, saj gre
predvsem za vprašanje varnosti pri urah športa, pa tudi za kvalitetno izvedbo.
Ravnateljica je dodala tudi, da so imeli izredni sestanek s predstavniki Občine Krško. Povedali so, naj
jim pošljejo zapisnik aktiva ravnateljev s podanim predlogom. Predstavnik Občine Krško g. Sluga je sicer
izjavil, da je financiranje drugega učitelja športa bolj smiselno s strani ministrstva in ne občine.
Gospa Drakulič je dodala, da zadevo vsekakor podpira, saj je drugi učitelj športa v 2. in 3. razredu na
naši šoli že nekaj časa financiran iz šolskega sklada in poudarja, da so zaradi tega rezultati pri športno
vzgojnem kartonu precej boljši.
Gospa Volčanjk je še dodala, da smo leta 2010 pridobili podatke o tem, katere občine v Sloveniji
financirajo drugega učitelja športa in povedala, da bi bilo smiselno te podatke ponovno preveriti in
posodobiti ter jih posredovati na Občino Krško.

Ad. 3
Ga. Volčanjk je prosila ga. Metko Uršič za poročilo s seje Sveta staršev, ki je potekala 28. 5. 2018 pred
sejo Sveta šole.
Ga. Uršič je na kratko povedala katere sklepe so sprejeli na seji Sveta staršev. In sicer: sprejeli so
zapisnik prejšnje seje Sveta staršev, poročilo 2. seje, podali so soglasje o nabavi delovnih zvezkov,
obravnavali so novosti glede šolskega leta 2018/2019, dogovorili so se, da se naj razredniki s starši že
na prvem oddelčnem roditeljskem sestanku dogovorijo glede obiskovanja govorilnih ur.
Ga. Uršič je dodala, da bo poslala pobudo na Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije glede visokih cen
učbenikov in glede učnega načrta, saj menijo, da je preobsežen in prezahteven.
Ga. Volčanjk je podala svoje videnje seje Sveta staršev. Pozdravlja pripravljenost staršev na
konstruktivno sodelovanje s šolo. Strinjali so se, da je potrebno otrokom prepustiti delanje domačih
nalog in da morajo biti starši realni glede otrokovih sposobnosti. Enotni so si bili glede preobsežnih
učnih načrtov. Povedala je tudi, da čuti podporo staršev glede dela učiteljev in verjame, da se bodo
zaradi tega čez nekaj časa pokazali pozitivni rezultati.
Ravnateljica je omenila mnenja staršev glede velikega števila aktivnosti in dejavnosti na šoli. Učenci
imajo res veliko dejavnosti poleg pouka. Veliko je športnih tekmovanj, prireditev, ekskurzij v okviru
ZPM. Določeni otroci so zaradi tega več odsotni od pouka in posledično pridobijo manj znanja. Vendar
pa širijo in poglabljajo znanje na drugih področjih. Starši so se strinjali, da je odgovornost otroka, ko se
odloča o sodelovanju pri dejavnostih in da je otrokova odgovornost nadoknaditi snov, kadar je zaradi

drugih dejavnosti odsoten od pouka. Sodelovanje na različnih tekmovanjih pa je pohvala tako za njega,
kot tudi za šolo.
Ga. Uršič je po poročilu pohvalila obstoječe člane Sveta staršev. Povedala je, da delujejo konstruktivno,
brez žalitev, brez negativnosti. Tudi tekom šolskega leta so bile vse kritike konstruktivne in realne. Vse
seje so potekale tekoče, umirjeno, člani so podajali predloge, bili so aktivni in z veseljem sodeluje z
njimi.

Ad. 4
Ga. Volčanjk je seznanila člane Sveta šole, da so na seji Sveta staršev potrdili predlagane učbenike in
ostala gradiva, ki so jih posamezni aktivi izbrali glede na zahteve učnih načrtov za posamezne
predmete za šolsko leto 2018/2019.
Ad. 5
Ravnateljica je podala informacije o novostih v šolskem letu 2018/2019. Povedala je, da se je šola
vključila v 3 - letni projekt Gibanje za zdravje. To pomeni, da mora šola ponuditi otrokom 5 ur gibanja
na teden, kar bomo izvedli z urami gibanja v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja. Druge
novosti z novim šolskim letom bodo tudi višje število učencev na šoli in sprememba števila nekaterih
oddelkov, in sicer sedanji peti razred se bo iz štirih oddelkov združil v tri oddelke in sedanji drugi razred
delil iz treh na štiri oddelke.
Ad. 6
Ravnateljica je pojasnila, da smo morali po navodilih revizorke na podlagi 46. člena Zakona o zavodih
pripraviti Pravila zavoda OŠ Jurija Dalmatina, kjer je zapisano, katere dokumente sprejema Svet zavoda
in katere dokumente sprejema ravnatelj.
Svet zavoda sprejema:
• pravila zavoda,
• poslovnik o delu sveta zavoda,
• program razvoja šole,
• letni delovni načrt šole ter poročilo o realizaciji LDN šole,
• letno poročilo,
• program dela, finančni načrt in kadrovski načrt,
• hišni red,
• vzgojni načrt šole,
• druge splošne akte, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi sprejema Svet zavoda.
Ravnatelj sprejema:
• akt o sistemizaciji delovnih mest,
• pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov,
• pravilnik o računovodstvu,
• kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v delovnem razmerju,

• pravila o oddaji naročil male vrednosti,
• dogovor o preprečevanju posledic mobinga,
• pravilnik o uporabi in varovanju ključev,
• pravilnik o nabavi, uporabi in hranjenju pečatov,
• izjavo o varnosti z oceno tveganja,
• požarni red,
• register tveganj,
• načrt integritete,
• druge splošne akte, ki jih v skladu z veljavnimi predpisi, odlokom o ustanovitvi in temi pravili
sprejema ravnatelj zavoda.
SKLEP 3/13: Svet šole je seznanjen s Pravili zavoda in soglasno sprejema Pravila zavoda OŠ Jurija
Dalmatina Krško.
Ad. 7
Gospa Škabar je povedala, da je visoka greda o kateri je govorila na prejšnji seji, že urejena, zato za
njeno ureditev ne potrebujejo sredstev iz šolskega sklada. Niso se odločili za novo, ampak so obstoječo
dvignili, uredili ter zasadili.
Ad. 8
Gospa Volčanjk je na koncu zaključila sejo z zahvalo vsem članom za celoletno sodelovanje in vsem
prisotnim zaželela prijeten dopust.
Seja je bila zaključena ob 19:40 uri.
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