OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

ZAPISNIK
7. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v sredo, 7. oktobra 2015, s pričetkom ob
18.00 uri v zbornici šole.

PRISOTNI:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE: (v nadaljevanju Svet šole)
Franci Kranjc, Miha Kravanja, Tanja Trček Ficko, Ina Čarić, Urška Frelih, Polonca Sedej
Opravičeno odsoten: Boris Novak, Petra Čelik, Domen Klemenčič, Petra Novak, Barbara
Tutta
Vabljeni: Damjana Milardović, Marijan Žakelj
Zapisnikarica: Damijana Jesenko
Ugotovljena je bila sklepčnost.

Soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 6. seje z dne 27. 5. 2015; realizacija sklepov;
2. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko leto
2014/2015;
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko leto 2015/2016;
4. Napredovanje ravnatelja v naziv;
5. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol.leto 2015/2016 za izvajanje novih zaposlitev v zavodu;
6. Razno.
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Ad 1. Potrditev zapisnika 6. seje z dne 27. 5. 2015; realizacija sklepov;
 Zapisnik 6. seje z dne 27. 5. 2015 je bil posredovan skupaj z vabilom, objavljen je tudi na
spletni strani šole. Priložena je tudi analiza ankete o prehrani v VVE.
Realizacijo sklepov:
 Sklepi 6. seje so realizirani.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 7-1:
Svet Osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 6. seje z dne 27. 5. 2015.
Ad 2. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE
za šolsko leto 2014/2015;
Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Ravnatelj je povedal, da si podrobno realizacijo letnega načrta lahko preberemo v Poročilu o
realizaciji letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko leto 2014/2015 in je na kratko
povzel:
 Leto smo zaključili zelo uspešno, naši učenci so prejeli 9 zlatih priznanj na državnem
nivoju. Pohvalil je učence in njihove mentorje. Ure so bile realizirane, dnevi dejavnosti
(Plavalna šola v naravi, Planinska šola, Naravoslovni tabor, Plavalno opismenjevanjetečaj in Smučarska šola) so bili odlično izpeljani.
 Glede NPZ- Nacionalnega preverjanja znanja v 6. in 9. razredu, je ravnatelj povedal, da so
bili rezultati iz slovenskega jezika, matematike, angleškega jezika v 9. razredu, tehnike in
tehnologije nad republiškim povprečjem, nekaj slabši rezultati so bili pri angleškem jeziku v
6. razredu. Rezultate pregledajo skupaj z učiteljskim zborom, pripravijo analizo in predloge
izboljšav. Letos smo pričeli z angleščino v drugem razredu, angleščino pa imamo tudi kot
neobvezni izbirni predmet v 1. razredu. Z zgodnjim poučevanjem jezika bodo tudi rezultati v
višjih razredih boljši.
Glede poročila za VVE je ravnatelj povedal, da se je vodja vrtca Damjana Milardović
opravičila in da bo na morebitna vprašanja odgovorila naknadno.
Predstavnik staršev je vprašal kje bi lahko bil vzrok za slabše rezultate pri angleščini?. Ali je
problem v učiteljih, generaciji ali v programu?
Ravnatelj je povedal, da so učitelji mnenja, da je en problem najbrž v učbenikih, ki so zastareli.
Zamenjava učbenikov za 6. razrede bo možna šele, ko po zakonodaji učbenik ne bo več
veljaven. Učbeniki so v uporabi že 7 let. Opažajo, da je premalo govornega sporočanja,
premalo področjih iz katerih se izvajajo NPZ. Je pa pomemben tudi pedagoški pristop, ki je
različen na razredni ali predmetni stropnji, zato je umestno, da je učiteljica za zgodnje
poučevanje angleščine tudi učiteljica razrednega pouka.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.
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Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 7-2:
Svet šole sprejme Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko
leto 2014/2015 skupaj s prilogami.
Ad. 3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko leto
2015/2016;
Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Ravnatelj je na kratko predstavil:
 Šolski okoliš in število učencev: trend števila učencev narašča, imamo 530 učencev v 25
oddelkih.
 Na razredni stopnji smo zaposlili dodatnega učitelja. Na predmetni stopnji, kjer so nekateri
učitelji do sedaj imeli minimalno število ur, pa bo z večjim številom oddelkov, v prihodnjih
letih obremenitev maksimalna. Vsi kadri so ustrezni, večina je zaposlena za nedoločen čas.
 Projekti: -v prihodnjem letu praznujemo 110 let čipkarske šole;
- Erasmus+: v projekt smo bili sprejeti kot ena izmed 6 šol (Italija, Bolgarija,
Španija, Nemčija in Poljska) z naslovom I feel good for wood. Rdeča nit projekta
je uporaba lesa, kreativnost in podjetniška miselnost. Projekt bo trajal od 2015–
2018, v tem času bo naša šola za projekt prejela 40.000 €.
- Raziskovalne naloge: lani smo obeležili že 10 let Gibanja mladih raziskovalcev
za razvoj Poljanske doline. Letos bomo raziskovalno gibanje v Žireh peljali
samostojno v dogovoru z občino Žiri. Predstavili se bomo na regionalnem in
državnem nivoju.
- Kulturna šola: podeljeni naziv imamo za obdobje od 2014-2017. Še naprej se
bomo trudili, da zadostimo nazivu. Od lanskega leta imamo folklorno skupino, ki
lepo deluje.
 Ravnatelj omeni, da je govoril z direktorjem občinske uprave glede novega člana v Svet
zavoda. Petra Čelik se je namreč preselila in ne živi več v naši občini. Občina naj predlaga
novega člana.
 Gradbeno dovoljenje za energetsko sanacijo vrtca je pridobljeno. Stroški vključeni tudi v
občinskem proračunu za l. 2016. Dela naj bi se pričela v juliju, avgustu prihodnjega leta.
Gradbeno dovoljenje za izgradnjo nove športne dvorane in prizidka (štirih novih učilnic,
nove kuhinje, jedilnice) naj bi pridobili do meseca marca prihodnjega leta.
 V vrtcu trenutno ni prostih mest. Brez varstva bo ostalo največ januarskih otrok.
Pridobitev dovoljenj za nove / nadomestne prostore v Žireh je skoraj nemogoče.
 Novost je cenik vseh interesnih dejavnosti učencev na šoli. Zajema razpored po razredih in
stroške vseh dejavnosti.
 Predstavnica staršev VVE je omenila, da je bilo na Svetu staršev VVE predlagano
podaljšanje delovnega časa vrtca do 16.30 ure. Poskusno bodo obratovali 3 mesece.
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 Delovni čas ja zakonsko določen, redni pouk se ne sme začeti pred 7.30 uro.
 Predstavnica zaposlenih je vprašala, če je bil na Svetu staršev OŠ Žiri izvoljen nov
predstavnik v Šolski sklad? Ravnatelj in predsednik Sveta staršev OŠ Žiri sta povedala, da
je nov predstavnik izvoljen.
Prisotni na Letni delovni načrt šole in VVE niso imeli pripomb in dopolnitev.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 7-3:
Svet šole sprejme Letni delovni načrt za šolo in VVE za šolsko leto 2015/2016 skupaj s
prilogami.

Ad 4. Napredovanje ravnatelja v naziv
Besedo prevzame predsednica Sveta šole in glede na Pravilnik o napredovanjih zaposlenih v
vzgoji in izobraževanju v nazive obrazloži postopek napredovanja ravnatelja v naziv. Po 4.
členu pravilnika napredovanje v soglasju z ravnateljem predlaga Svet šole. Ravnatelj potem na
ustreznem obrazcu vloži predlog in predloži vsa potrebna dokazila.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 7-4:
Svet šole predlaga ravnatelja OŠ Žiri, g. Marijana Žaklja za napredovanje v naziv Svetnik.
Ad 5. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol. leto 2015/2016 za izvajanje novih zaposlitev
v zavodu;
Predsednica sveta zavoda je na kratko obrazložila pomen sprejetja soglasja.
Ravnatelj je dodal, da so zaposlitve utemeljene, zanje so pridobljena ustrezna soglasja
ministrstva, prav tako finančno dodatno ne obremenjujemo proračuna občine. Normativi in
standardi so jasni. V tem šolskem letu imamo več kot 30 oddelkov v šoli (25 rednih + 5 OPB),
tako da nam po sistemizaciji dodatno pripada ½ hišnika in ½ knjigovodkinje – administratorke.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 7-5:
Svet šole daje soglasje zavoda za šol. l. 2015/2016 za izvajanje novih zaposlitev v zavodu.
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Ad 6. Razno
Predstavniki so bili soglasni, da se na občino pošlje predlog za zamenjavo člana v Svetu šole.
Članica Sveta šole Petra Čelik se je preselila v drugo občino.
Predstavnik Sveta staršev je vprašal ali ima Svet šole kaj vpliva na perečo problematiko glede
pediatra v Žireh?
Ravnatelj je razložil že znano situacijo in povedal, da naša šola, prav tako kot ostale šole iz
Poljanske in Selške doline otrok na sistematske preglede v Škofjo Loko ne bo vozila. Čakajo pa
nadaljnih navodil.
S K L E P št. 7-6:
Svet šole soglasno podpre odločitev vodstva šole, da se otrok ne vozi na cepljenja in
sistematske preglede v Škofjo Loko, ampak da se to zagotovi v Žireh.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Žiri, 16. 10. 2015

Zapisala:
Damijana JESENKO

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE :
Ina ČARIĆ
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