OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
Svet Osnovne šole Žiri in VVE

ZAPISNIK
10. seje Sveta Osnovne šole Žiri in VVE, ki je potekala v sredo, 5. oktobra 2016, s pričetkom ob
18.00 uri v zbornici šole.

PRISOTNI:
Člani Sveta Osnovne šole Žiri in VVE: (v nadaljevanju Svet šole)
Ina Čarić, Urška Frelih, Petra Novak, Polonca Sedej, Barbara Tutta, Boris Novak, Sebastjan
Pivk, Simon Lukančič
Odsotni: Franci Kranjc, Miha Kravanja, Štefan Petrovčič
Vabljena: Damjana Milardović, Marijan Žakelj
Zapisnikarica: Damijana Jesenko
Ugotovljena je bila sklepčnost.
Predsednica Sveta šole je pozdravila nove člane in predlagala spremembo dnevnega reda. Pod
5. točko dnevnega reda je dodala Imenovanje nove pritožbene komisije.
Soglasno je bil sprejet naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. seje z dne 31. 5. 2016; realizacija sklepov;
(poroča: Ina ČARIĆ)
2. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko leto
2015/2016; (poročata: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj, Damjana MILARDOVIĆ, vodja vrtca);
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko leto 2016/2017;
(poročata: Marijan ŽAKELJ, ravnatelj, Damjana MILARDOVIĆ, vodja vrtca);
4. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol.leto 2016/2017 za izvajanje novih zaposlitev v zavodu;
5. Imenovanje pritožbene komisije;
6. Razno.
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Ad 1. Potrditev zapisnika 9. seje z dne 31. 5. 2016; realizacija sklepov;
 Zapisnik 9. seje z dne 31. 5. 2016 je bil posredovan skupaj z vabilom, objavljen je tudi na
spletni strani šole.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-1:
Svet Osnovne šole Žiri in VVE potrdi zapisnik 9. seje z dne 31. 5. 2016.
Ad 2. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE
za šolsko leto 2015/2016;
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 2015/2016 in je na kratko
povzel:
 Lansko leto smo praznovali 110-letnico Čipkarske šole, ki je sovpadala z OIDFO, svetovnim
klekljarskim kongresom, ki je letos potekal v Sloveniji. Zahvalil se je koordinatorici Petri
Novak in njenim sodelavcem.
 Projekt Erasmus + z naslovom I feel wood for good poteka že drugo leto. Konec meseca
gremo na Poljsko.
 Leto smo zaključili zelo uspešno, naši učenci so prejeli kar nekaj zlatih, srebrnih priznanj
na tekmovanjih iz znanj in športnih tekmovanjih. Pohvalil je učence in njihove mentorje.
 Lansko leto smo raziskovalno gibanje v Žireh prvič peljali samostojno. Mladi raziskovalci
so se predstavili z 12 nalogami, kar je več kot tretjina vseh nalog na Gorenjskem. Na
regijskem srečanju smo prejeli osem 1. mest, za kar gre zahvala učencem in njihovim
mentorjem.
 Poročilo NPZ - Nacionalnega preverjanja znanja. Analiza je pokazala, da so bili rezultati
nadpovprečni, le angleščina je pod slovenskim povprečjem. Upamo, da se bodo rezultati
zgodnjega poučevanje angleščine pokazali v nekaj letih, tako da bodo tudi rezultati v višjih
razredih boljši.
 Ure so bile realizirane, čez 100%.
 Poročilo svetovalne službe – projekt pisanja pozabljenih domačih nalog ob petkih po pouku
se je pokazal za zelo uspešnega.
 Uspeh: prvič v trinajstih letih se je zgodilo, da trije učenci niso izdelali razreda.

________________________________________________________________________
10. seja – 5. 10. 2016

2

Predstavnik vrtca je povedal, da je se mu zdi čudno, da se rezultati NPZ- nacionalnega
preverjanja znanja primerjajo s povprečnimi rezultati v Sloveniji? Zdi se mu da je Modus
mediana pri analizi rezultatov veliko bolj reprezentativen. Ali je možno dobit kakšne druge
rezultate?
Ravnatelj je razložil, da so rezultati NPZ-jev povratna informacija učiteljem in učencem o
njihovem delu. Naloge obdela RIC – državni izpitni center. Namen rezultatov pa ni primerjava
med šolami.
Glede poročila za VVE je besedo prevzela vodja vrtca Damjana Milardović in poudarila nekaj
najodmevnejših dogodkov v lanskem letu:
 Praznovanje 40- letnice vrtca, ki so jo obeležili 9.6.2016. Prireditev so popestrili: nastop
otrok, ki so prikazali Žirovsko pravljico, razstava in druženje zunaj na stadionu. Za
sodelovanje in pomoč se je zahvalila vsem predstavnikom staršev in celotnemu
vzgojiteljskemu zboru.
 Sodelovali so tudi pri praznovanju 110-letnice čipkarske šole. Dejavnosti so bile prilagojene
najmlajšim. Vodila jih je učiteljica Branka Grošelj.
 Podari zvezek - odzvali so se akciji s poudarkom na vzgoji otrok k humanitarnosti.
 Prav tako v dobrodelne namene zbirajo zamaške in kartuše.
 Petletniki so v sklopu Zimovanja v Dolenji vasi pri Čatežu preživeli dva dneva dejavnosti.
 Omenila je sodelovanje z okoljem in poudarila kako pomembno je, da so otroci vpeti v
dogajanje v kraju:
 Raziskovalčki so sodelovali s skupino za samopomoč na medobčinskem srečanju na
Sv. Andreju.
 Ustvarjački so nastopali ob otvoritvi obnovljene trgovine Mercator.
 Pohajalčki pa so v organizaciji Rdečega križa sodelovali na srečanju starostnikov.
Na podana poročila ni bilo vprašanj in pripomb.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-2:
Svet šole sprejme Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko
leto 2015/2016 skupaj s prilogami.
Ad. 3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolo in VVE za šolsko leto
2016/2017;
Gradivo je bilo priloženo vabilu.
Ravnatelj je na kratko predstavil:
 Letos pričenjamo z novim triletnim projektom Živimo vrednote. Vsako leto bomo
obravnavali štiri vrednote. Učenci bodo vrednote spoznavali skozi celo leto in jih
predstavili na šolskih prireditvah ob praznikih.
 Nadaljujemo s projekti: Erasmus+, pisanje domačih nalog, Linpilcare, raziskovalne
naloge.
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 Šolski okoliš in število učencev: zmanjšuje se število učencev iz drugih okolišev.
 Letos imamo 62 učencev v prvih razredih, skupaj na šoli pa 524 učencev.
 Investicijske zadeve:
- Prejšnji teden smo otvorili energetsko saniran vrtec, s katerim smo pridobili 2 igralnici
in s tem rešili zagato staršev, ki so imeli otroke na različnih lokacijah vrtca. Tudi
finančno je za nas ta gradnja pridobitev.
- V letu 2017 je v načrtu prestavitev športnega stadiona, zaradi priprave terena za novo
športno dvorano. Predvidena investicija naj bi bila v vrednosti okrog 400.000 €.
Pridobili bomo novo tartansko stezo, sanitarije na stadionu ter izvedli protipoplavno
zaščito Polja.
- Zamenjava razsvetljave v starem delu šole. Luči bomo zamenjali z novo, varčno LED
razsvetljavo.
- Regulacija kurilnice na sekundarni strani.
 Kadri: zaradi prekinitve del. razmerja, predvidene upokojitve in daljših bolniških odsotnosti
imamo nekaj novih zaposlitev. Ker imamo na šoli 25 oddelkov nam po normativih pripada
več zaposlenih. Tako imamo dodatno zaposlenega ½ hišnika in ½ administrativnega
delavca..
 Dnevi dejavnosti so bili skupaj s stroški predstavljeni na roditeljskih sestankih v septembru.
 Izobraževanja za strokovne delavce: dva izobraževanja imamo organizirana na šoli, tretje
si lahko učitelji izberejo sami.
 Šolski prevozi potekajo normalno. Na Svetu staršev je bila pripomba glede urnika prihoda
avtobusa s Sela.
Damjana Milardović, vodja vrtca je k Letnemu delovnemu načrtu VVE dodala:
 Ob zaključku energetske sanacije vrtca se je vodja vrtca zahvalila občini, njihovim
sodelavcem in ravnatelju za skrben nadzor.
 Organiziranost vrtca: letos imamo v 12 oddelkih 212 otrok, 5 oddelkov je prvega starostnega
obdobja. Nižje oddelke imamo popolnoma zasedene, v letniku 2011 in 2012 pa imamo
rezervo še za enega otroka do fleksibilnega normativa.
 Trenutno imamo delovni čas do 16. ure. V preteklem letu smo imeli poskusno na željo staršev
delovni čas podaljšan do 16.30 ure. Na zadnjem sestanku Sveta staršev VVE je bila ponovno
podana pobuda po podaljšanju delovnega časa, tako da bomo v novembru imeli ponovno
podaljšan delovni čas do 16.30 ure.
 Prvi teden v avgustu je vrtec zaprt, deloma zaradi nujnih vzdrževalnih del, pa tudi zaradi
majhne prisotnosti otrok. Znesek oskrbnine se ne odšteje posebej, ampak je upoštevan že
pri ekonomski ceni tekom leta, odštejejo se le materialni stroški. Vse morebitne težave z
varstvom v tem tednu poskušamo rešiti s sodelovanjem s sosednjimi vrtci.
 Sodelujemo v nacionalnem športnem programu Mali sonček – namenjen otrokom od 2. leta
starosti dalje, vaje določene v knjižici so prilagojene starosti otrok.
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 Projekt Zdravje v vrtcu.
 Vključeni smo v projekt Erasmus +, kjer so letos osrednja tema plodovi.
 V projektu Linpilcare, ki je namenjen začetnemu opismenjevanju otrok bomo letos dali
poudarek na spoznavanju novih besed.
 S sredstvi pridobljenimi od srečelova bomo v goste povabili Čarodeja Grega.
 Poudarila je vpetost v okolje, vrtec se rad odziva na vabila društev.
 Med letom bodo tudi letos v VVE dijakinje na praksi.
Prisotni na Letni delovni načrt šole in VVE niso imeli pripomb in vprašanj.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-3:
Svet šole sprejme Letni delovni načrt za šolo in VVE za šolsko leto 2016/2017 skupaj s
prilogami.
Ad 4. Sprejem splošnega soglasja zavoda za šol. leto 2016/2017 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.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-4:
Svet šole daje soglasje zavoda za šol. l. 2016/2017 za izvajanje novih zaposlitev v zavodu.
Ad 5. Imenovanje Pritožbene komisije
Šola mora po 60. c členu Zakona o osnovni šoli imenovati pritožbeno komisijo. Ker je pritožbeni
komisiji 4-letni mandat že potekel je predsednica predlagala nove člane. V komisijo se imenuje
najmanj 10 članov, od katerih mora biti več kot polovica strokovnih delavcev šole.
Komisija se sestane v primeru pritožb v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka
oziroma učenca. Izmed članov predsednik sveta imenuje pet članov, ki odločajo v posameznem
primeru.
Svet šole je soglasno sprejel
S K L E P št. 10-5:
Svet šole imenuje pritožbeno komisijo v sestavi: Nives Bolčina, Mateja Velkavrh, Nataša
Markelj Kosmač, Petra Cankar, Andrej Žakelj, Bogdan Erznožnik, Janko Mlinar, Cilka
Čibej, Barbara Tavčar, Sebastjan Pivk in Simon Lukančič.
Sklep o imenovanju pritožbene komisije je priložen današnjemu zapisniku Sveta šole.
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Ad 6. Razno
Predstavnik sveta staršev šole v Svetu zavoda je pohvalil rezultate, ki jih je prebral v priloženem
gradivu in povedal, da je ponosen na delo šole.
Ravnatelj je pozval predstavnike naj morebitna vprašanja in pripombe posredujejo po e-pošti
predsednici Sveta zavoda.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.

Žiri, 17. 10. 2016

Zapisala:
Damijana JESENKO

Predsednica Sveta OŠ Žiri in VVE :
Ina ČARIĆ
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