ZAPISNIK
2. seje Sveta zavoda dne 6. 12. 2012, ob 19. uri v zbornici OŠ Artiče
Prisotni: Franc Gorišek, Anton Gajšek, Roman Kunej, Aljoša Motore, Franc Kopše, Zoran
Zlatič, Andreja Ivanšek, Martina Makovec Žagar, Katja Ivanović, Jana Kovačič in ravnateljica
Vesna Bogovič.
Opravičeno odsotna: Mateja Jankovič Čurič.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje in 6. korespondenčne seje
2. Odpiranje vlog za prosto delovno mesto ravnatelja OŠ Artiče
3. Razno
K 1. točki
Predsednica Jana Kovačič je navzoče pozdravila, ugotovila sklepčnost in predlagala dnevni
red, ki so ga prisotni potrdili z dvigom rok. V 1. seji smo pod točko razno govorili o dopisu za
občino Brežice glede odkupne pravice zemljišča, ki je v lastni družine Lubšina. Jana Kovačič je
povedala, da je zadeva stekla. V dogovoru s Katjo Pongračič se je že pripravil osnutek dopisa.
Anton Gajšek je dodal, da bo v sredo, 12. 12. 2012, seja krajevne skupnosti in da bo to točka
dnevnega reda.
Sklep: Zapisnika sta bila soglasno sprejeta z dvigom rok.
K 2. točki
Predsednica Jana Kovačič je povedala, da se je na razpis delovnega mesta ravnatelja OŠ
Artiče prijavila Vesna Bogovič, sedanja ravnateljica šole, kot edina kandidatka. Ugotovila je,
da je bila vloga poslana v razpisanem roku. Razpis je bil objavljen v strokovnem časopisu
Šolski razgledi. Odprla je kuverto, ki je vsebovala:
o
o
o
o
o
o
o
o

prijavo na razpisano delovno mesto ravnatelja OŠ Artiče,
življenjepis s predstavitvijo njenega videnja na delovanje in razvoj šole,
fotokopijo diplome o pridobljeni univerzitetni izobrazbi,
fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
fotokopijo o nazivu svetovalka,
fotokopijo potrdila o opravljenem ravnateljskem izpitu,
potrdili o nekaznovanju,
izjava o nekaznovanosti.

Prisotne člane Sveta zavoda je povabila bliže, da si prijavo in vsa potrebna dokazila tudi
ogledajo. Člani so sprejeli sklep

Sklep: Kandidatka v celoti izpolnjuje razpisane pogoje. Svet zavoda pošlje zaprosila za
mnenje o kandidatki:
o učiteljskemu in vzgojiteljskemu zboru OŠ Artiče,
o Svetu staršev in
o lokalni skupnosti Občine Brežice.
V učiteljskem in vzgojiteljskem zboru OŠ Artiče se predlaga komisija, ki bo izvedla
glasovanje in zapisala zapisnik o volitvah. Člani komisije:
o Lucija Kevo – predsednica,
o Biserka Pavlek – članica,
o Ruth Gramec – članica.
Naslednja seja bo predvidoma 17. 1. 2012. Do tega datuma naj bi bila posredovana vsa
mnenja.
Ad 3
Franc Gorišek je vprašal ali je pravilno, da smo imeli 6. korespodenčno sejo kljub temu, da
smo na novo formirali Svet zavoda. Predsednica Jana Kovačič je odgovorila, da je prišlo do
napake in jo bomo popravili.
Predsednica Jana Kovačič se je prisotnim zahvalila za sodelovanje in sejo zaključila ob 18.17
uri.

Zapisala:
Katja Ivanović

Predsednica Sveta šole:
Jana Kovačič

