ZAPISNIK
11. seje Sveta zavoda dne 30. 9. 2015

Prisotni: Anton Gajšek, Zoran Zlatič, Katarina Pepelnik, Franc Gorišek, Mateja Jankovič Čurič,
Martina Makovec Žagar, Katja Ivanović, ravnateljica Vesna Bogovič in predsednica Sveta
zavoda Jana Kovačič.
Opravičeno odsotni: Roman Kunej, Andreja Ivanšek in Aljoša Motore.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in predlog dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika prejšnje redne in korespondenčnih sej
3. Poročilo o uresničitvi Letnega delovnega načrta,
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2014/15
4. Letni delovni načrt in Vzgoji načrt za šolsko leto 2015/16
5. Nadstandardne in druge zaposlitve v šoli
6. Razno

Vzgojnega

načrta

ter

K 1. točki
Predsednica Jana Kovačič je navzoče pozdravila, ugotovila sklepčnost in prebrala dnevni red.
Sklep: Predlagan dnevni red so člani sveta zavoda soglasno potrdili.
K 2. točki
Člani so zapisnike prejeli po elektronski pošti.
Sklep: Zapisnik 10. redne seje in korespondenčnih sej (od 16 do 22) so člani sveta zavoda
soglasno potrdili z dvigom rok.
K 3. točki
Predsednica Sveta zavoda Jana Kovačič je prosila ravnateljico za pojasnilo poročila o
uresničevanju LDN za šolsko leto 2014/15.
V šolskem letu 2014/15 je bilo v šolo vpisanih 259 učencev in v vrtec 94 predšolskih otrok.
Delo v šoli je potekalo v 13, v vrtcu 5 oddelkih. Delali smo po predvidenih načrtih dela, vrtec
po metodi Korak za korakom. V vrtcu otroke navajamo na samostojnost, rutino, trudimo se
razvijati otrokovo celostno podobo preko različnih aktivnosti, gibanja in izzivov. V šoli imamo
21 otrok s posebnimi potrebami in odločbami pristojnega zavoda za šolstvo ter 23 nadarjenih
učencev. Prislužili smo si tri zlate in 23 srebrnih priznanj. Skozi celo šolsko leto smo izvedli
ustaljene projekte: eko šola, zdrava šola, bralni projekt. Skupne akcije s starši: zbiranje starega
papirja, dedek mraz, vse nadstandardne storitve (naravoslovni, kulturni dnevi, šole v naravi),
pridobivanje donatorskih sredstev, obisk roditeljskih in govorilnih ur – 83 %. V šolskem

sadovnjaku smo nabrali 5 ton jabolk in popili 3 tisoč litrov soka. Vzgojna problematika: še
vedno je veliko besednega, psihičnega nasilja, ki ga poskušamo preprečiti z akcijami v oddelčni
skupnosti. Bile so poškodbe stvari, ki so jih odgovorni otroci morali poravnati sami. Prostorski
in materialni pogoji: trudimo se, da te prostore in šolo vzdržujemo na nivoju in zadostimo
standardom. Največ preglavic imamo s kanalizacijo v starem delu šole. Težave se kažejo tudi s
streho predvsem ob nalivih. O vsem obveščamo tudi občino.
Samoevalvacijsko poročilo: uvajanje e-tehnologije in e-vsebin poučevanja. Uvajajo se eučbeniki, ki jih preizkušamo tudi na naši šoli. Izvedenih je bilo kar nekaj hospitacij pri različnih
predmetih, tudi v II. triadi. Kupili smo 20 tabličnih računalnikov, 10 prenosnikov za učitelje,
opremili računalniško učilnico z novimi računalniki in montirali projektorje v vsako učilnico. Z
uporabo večjih težav ne zaznavamo, težavo vidimo le v omrežju.
Poročilo o LDN za šolsko leto 2014/15 je priloga 1.
Sklep: Poročilo o uresničevanju LDN ter vzgojnega načrta za šolsko leto 2014/15 so člani
Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok.
K 4. točki
Sprejem LDN za šol. leto 2015/16: ravnateljica je povedala, da je v šolo vpisanih 247 učencev,
v vrtec 90, kar pomeni delo v 12 oddelkih v šoli in 5 v vrtcu. V vzgojnem načrtu ni sprememb.
V LDN je opisan program dela, vse dejavnosti, nadstandardni program, ki je bil že sprejet tudi
na seji Sveta staršev. Za pomoč socialno ogroženim deluje na šoli šolski sklad in botrstvo. V
LDN so prav tako opredeljeni vsi projekti, interesne dejavnosti, sodelovanje s starši (akcija star
papir, dedek mraz), z drugimi institucijami (center za socialno delo, policija). V okviru dneva
šole (20. 4. 2016) bi radi pripeljali v Artiče Hišo eksperimentov iz Ljubljane. Sredstva za izvedbo
zbiramo od donatorjev. Trenutno imamo polovico sredstev. Ta dan bi imeli tudi uradno
otvoritev vodnjaka pri šoli.
LDN za šolsko leto 2014/15 je priloga 2.
Sklep: Z dvigom rok je Svet zavoda potrdil LDN ter vzgojni načrt za šolsko leto 2015/16. Člani
zavoda so dali pozitivno mnenje k nadstandardnim programu.
K 5. točki
Nadstandardne zaposlitve v šolskem letu 2015/16:
 Pom. kuharice 13 % (financer - lastna sredstva) ,
 hišnik 12 % - prevoz otrok iz Osredka (financer - lastna sredstva),
 ravnateljica – 1 ura v razredu, 1 ura individualne pomoči (financer - ministrstvo).
Sklep: Nadstandardne zaposlitve in aneks za ravnateljico je bil soglasno sprejet s strani
članov. Predsednica bo podpisan aneks v imenu zavoda posredovala na Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.

K 6. točki
Predsednik KS Artiče Anton Gajšek je povedal več informacij o:
 problemu avtobusnih postajališč, kjer so uspeli rešiti Arnovo selo. Trenutno se
obnavljata avtobusni postajališči v Spodnji Pohanci, potem se treba lotiti AP na
Zgornjem Obrežu in v Dečnem selu.
 V okviru Banove domačije si želijo narediti gozdno učno pot, skupaj v sodelovanju s
šolo, občino, biologinjo Barbaro Kink in arhitektko Matejo Brence Sušin.
 Hitrost skozi Artiče je še vedno problem, zato so na občino in državo naslovili prošnjo
za sredstva, ki umirjajo promet.
 Banova domačija – prišlo je do odkupa. Travnik na levi strani ni bil nikoli stvar najemne
pogodbe.
 Prosvetni dom – šola ga lahko uporablja še naprej, sporočiti je potrebno termin.
 Vodnjak pri šoli se je naredil iz donatorskih sredstev. Planirana je še namestitev table
in klopce.
 Koš za smeti – med trgovino in pokopališčem ob novi cesti je klopca in zraven koš, ki je
vedno poln, zato prosi za pomoč pri pobiranju smeti.
 Optika – občina se je umaknila, vse so prepustili KS.
Predsednica Jana Kovačič se je zahvalila članom Sveta zavoda za sodelovanje in zaključila
sestanek ob 18.30.
Datum: 5. 10. 2015
Številka: 900-6/2015-2
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