ZAPISNIK
10. seje Sveta zavoda, ki je bila v ponedeljek, 30. 9. 2019,
ob 18.00 v zbornici OŠ Artiče.
Prisotni: Mateja Ivačič, Andrej Avšič, Tjaša Šlibar, Sonja Volk, Katja Ivanović, Ksenija Satler,
Irena Munič Zorko, ravnateljica Vesna Bogovič in predsednica Sveta zavoda Mateja Jankovič
Čurič.
Opravičeno odsotni: Manja Ostrelič, Martina Makovec Žagar in Mitja Molan.
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti ter predlog in potrditev dnevnega reda
2. Obravnava in potrditev zapisnika 9. redne seje
3. Poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta, Vzgojnega načrta ter
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/19
4. Letni delovni načrt in Vzgojni načrt za šolsko leto 2019/20 ter Pravila šolskega reda
5. Imenovanje predstavnikov v upravni odbor Šolskega sklada
6. Nadstandardne in druge zaposlitve v šoli
7. Razno

K 1. točki
Predsednica Sveta zavoda OŠ Artiče Mateja Jankovič Čurič je navzoče pozdravila, ugotovila
sklepčnost (od enajstih je prisotnih 8 članov) in prebrala dnevni red. Predlagala je še, da bi
dodali 5. točko dnevnega reda, in sicer Pravila šolske prehrane, 6. točko pa preimenovali v
Potrditev predstavnikov UO Šolskega sklada OŠ Artiče, kajti upravni odbor je že imenovan.
Sklep: Novo predlagani dnevni red so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (8
prisotnih ZA, 0 PROTI).
K 2. točki
Člani so zapisnik 9. redne seje prejeli po elektronski pošti. Pripomb ni bilo.
Sklep: Člani Sveta zavoda so zapisnik 9. redne seje soglasno potrdili z dvigom rok (8
prisotnih ZA, 0 PROTI).
K 3. točki
Ravnateljica je predstavila vse tri dokumente, in sicer Poročilo o uresničevanju LDN, poročilo
o vzgojnem delovanju in samoevalvacijsko poročilo. Predsednica Mateja Jankovič Čurič je
nato predala v razpravo poročilo o uresničevanju Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2018/19, ki so ga člani prejeli v gradivu. Pripomb ni bilo, zato je člane pozvala h glasovanju.
Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta OŠ Artiče v šolskem letu 2018/19 je
priloga 1 tega zapisnika.
Letno poročilo vzgojnega načrta 2018/19 je priloga 2 tega zapisnika.
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/2019 je priloga 3 tega zapisnika.
Sklep: Poročilo o uresničevanju letnega delovnega načrta OŠ Artiče v šolskem letu
2018/19, Letno poročilo vzgojnega načrta 2018/19 in Samoevalvacijsko poročilo za šolsko

leto 2018/2019 so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (8 prisotnih ZA, 0
PROTI).
K 4. točki
Oba dokumenta, in sicer Letni delovni načrt OŠ Artiče 2019/20 in Vzgojni načrt za šolsko leto
2019/20 so člani Sveta zavoda prejeli v gradivu. Vzgojni načrt se ni spreminjal glede na
predhodno šolsko leto. O LDN za šol. leto 2019/20 pa je ravnateljica dodala nekaj povzetkov:
starši so z razredniki na roditeljskem sestanku že govorili o nadstandardnih storitvah, ki so
plačljive in neobvezne. Udeležbo zagotavljamo tudi socialno ogroženim. V letošnjem šolskem
letu imamo vpisanih 241 učencev v dvanajstih oddelkih in 79 predšolskih otrok v vrtcu. Po
novem letu bo vrtec poln. V primeru novih vpisov bodo otroci na čakalni listi. Opredelili smo
vse dejavnosti, projekte, sodelovanje z drugimi institucijami. Tu je še hišni in šolski red, v
katerem so zapisana pravila in ravnanja. V tem šolskem letu smo spremenili to, da se mobilni
telefon v primeru uporabe v času pouka takoj odvzame učencu in se ga odnese k ravnateljici,
ki pokliče starše in jih o tem obvesti, ti pa lahko sami prevzamejo telefon v tajništvu. Še
posebej smo poudarili tudi opravičevanje izostankov, namreč starši so dolžni sporočati vsak
izostanek, v primeru, da sumimo, da gre za izkoriščanje, pa lahko zahtevamo zdravniško
opravičilo. Pri vzgojnem načrtu smo dodali pohvalo za spoštljiv odnos do ljudi (učiteljev,
sošolcev) in okolja.
Kot rečeno, sta bila Letni delovni načrt in Vzgojni načrt predstavljena na roditeljskih
sestankih ter potrjena s strani predstavnikov Sveta staršev. Predsednica Mateja Jankovič
Čurič je oba dokumenta dala v razpravo. Pripomb ni bilo, zato je člane pozvala h glasovanju.
Letni delovni načrt 2019/20 je priloga 4 tega zapisnika.
Vzgojni načrt 2019/20 je priloga 5 tega zapisnika.
Pravila šolskega reda so priloga 6 tega zapisnika.
Sklep: Letni delovni načrt za šolsko leto 2019/2020 in Vzgojni načrt 2019/20 ter Pravila
šolskega reda so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (8 prisotnih ZA, 0
PROTI).
K 5. točki
Predsednica Mateja Jankovič Čurič je besedo predala ravnateljici, ki je povedala, da Pravila
šolske prehrane niso nov dokument, ampak se samo spreminjajo v delu, kjer so opredeljene
cene obrokov. Spremembo cen prehrane je Svet zavoda obravnaval in potrdil že na
februarski seji.
Pravila šolske prehrane so priloga 7 tega zapisnika.
Sklep: Pravila šolske prehrane so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (8
prisotnih ZA, 0 PROTI).
K 6. točki
Šolski sklad je sestavljen iz 3 članov Sveta staršev OŠ Artiče: Romana Zorko, Robert Furar in
Mateja Bogovič in 4 članov zavoda OŠ Artiče: Sonja Volk, Mojca Cerjak Ivanšek, Tjaša
Verstovšek in Lucija Kevo. Mandat traja 4 leta. Med seboj izvolijo predsednika. Sklad se
deloma polni z izkupičkom od zbiranja starega papirja, deloma od izkupička prireditev ali
donacij. Sklad je namenjen šolskim otrokom, in sicer socialno ogroženim za plačevanje
nadstandardnih storitev. Na 1. seji Sveta staršev, ki je bila 26. 9. 2019, je bil sprejet sklep, da
bo šola izdala dve položnici letno (novembra in spomladi) ter z dopisom pozvala starše, da
prostovoljno prispevajo za šolski sklad.

Sklep: Člani Sveta zavoda so soglasno potrdili z dvigom rok novoizvoljene člane UO
Šolskega sklada OŠ Artiče (8 prisotnih ZA, 0 PROTI).

K 7. točki
Ravnateljica je povedala, da ima šola sicer 2 financerja – Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport ter Občino Brežice, del sredstev prispevajo starši, del sredstev pa pridobimo
iz naslova prodaje kosil zunanjim odjemalcem ter prehrane zaposlenim, del pa od prevozov
otrok v šolo iz vasi Osredek – lastna sredstva. Slednja lastna sredstva se delno porabijo tudi
za financiranje nadstandardnih zaposlitev.
Nadstandardne zaposlitve v šolskem letu 2019/20:
 pomočnica kuharice 10 %,
 voznik 10 % - prevoz otrok iz Osredka.
Ravnateljica je Svet zavoda zaprosila za potrditev nadstandardnih zaposlitev tudi v šolskem
letu 2019/20.
Sklep: Nadstandardne zaposlitve so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (8
prisotnih ZA, 0 PROTI).
K 7. točki
Predsednica Mateja Jankovič Čurič je pod točko razno prisotne povabila k podaji mnenj in
dodatni razpravi.
Ksenija Satler je vprašala, ali bodo tudi vrtčevski starši lahko prispevali v šolski sklad.
Ravnateljica je odgovorila, da po navodilih sklad naj ne bi bil skupen in da se trenutno nismo
odločili za sklad v vrtcu.
Predsednica Mateja Jankovič Čurič je predlagala, da se po potrebi za sprotne odločitve
sklicujejo korespondenčne seje in predlagala v sprejem sklep, kar so člani sveta soglasno
potrdili.
Sklep: Po potrebi se sprotne odločitve sprejemajo na korespondenčni seji Sveta zavoda,
kar so člani Sveta zavoda soglasno potrdili z dvigom rok (8 prisotnih ZA, 0 PROTI).
Dodatne razprave ni bilo več.
Predsednica Mateja Jankovič Čurič se je zahvalila članom Sveta zavoda za sodelovanje ter
zaključila sejo ob 18.45.
Datum: 7. 10. 2019
Številka: 900-5/2019-2
Zapisala:
Katja Ivanović

Predsednica Sveta zavoda:
Mateja Jankovič Čurič

