Osnovna šola Sveti Jurij
Sveti Jurij 13
9262 Rogašovci

T: 02 5571 003
F: 02 5588 480
T: 02 5588 488 (ravnatelj)
E: tajnistvo@ossvj.si

Številka: 900-2/2021-2
Datum: 30. 9. 2021

ZAPISNIK
2. seje Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij, ki je bila 30. 9. 2021, s pričetkom ob 16.00, v
prostorih OŠ Sveti Jurij.
Na seji je bilo prisotnih 9 članov, 1 član je svojo odsotnost opravičil, 1 član pa svoje odsotnosti
ni opravičil. Prisoten je bil tudi gospod ravnatelj.
1. TOČKA
Predsednica sveta je pozdravila navzoče ter po pregledu prisotnosti ugotovila, da je svet
sklepčen in lahko nadaljuje s sejo.
2. TOČKA
Člani so skupaj z vabilom prejeli predlog dnevnega reda. Ker na predlagani dnevni red ni bilo
podanih pripomb, je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 2/1-2021
Potrdi se predlagani dnevni red za 2. sejo Sveta zavoda Osnovne šole Sveti Jurij.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/1-2021 soglasno sprejet.
Seja je potekala po naslednjem dnevnem redu
1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti;
2. Potrditev oz. dopolnitev dnevnega reda;
3. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje ter 1. korespondenčne seje (gradivo v prilogi);
4. Samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto
2020/2021;
5. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021 ter predstavitev
Akcijskega načrta vzgojnega načrta za šolsko leto 2021/2022;
6. Poročilo o uresničevanju razvojnega načrta za šolsko leto 2020/2021 ter predstavitev
Akcijskega načrta razvojnega načrta za šolsko leto 2021/2022;
7. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Sveti Jurij z vrtcem za šolsko leto 2021/2022 ter
potrditev (gradivo v prilogi);
8. Pobude, vprašanja, predlogi.
3. TOČKA
Zapisnik 1. seje ter 1. korespondenčne seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Ker na zapisano
ni bilo nobenih pripomb, je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 2/2-2021
Potrdi se zapisnik 1. seje ter 1. korespondenčne seje sveta zavoda.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/2-2021 soglasno sprejet.

4. TOČKA
Samoevalvacijsko poročilo je predstavil ravnatelj. Prednostna naloga šole je bila razvoj
kompetenc IKT. Pouk ni bil v celoti realiziran iz razloga dodatnega tedna jesenskih počitnic.
Prednostni nalogi vrtca v tem šolskem letu sta bili skrb za zdrav življenjski slog ter razvijanje
e-kompetenc. Tudi v vrtcu program ni bil v celoti realiziran.
Ker predlogov na podano ni bilo, je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 2/3-2021
Potrdi se Samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto
2020/22021.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/3-2021 soglasno sprejet.
5. TOČKA
Poročilo VN je podal ravnatelj. Vzgojni načrt temelji na dveh vrednotah - razvijanje
odgovornosti in dobri medsebojni odnosi.
Ravnatelj je izpostavil, da sami ukrepi napram prejšnjemu šolskemu letu niso primerljivi, saj je
Po predstavitvi točke je predsednica zbrane pozvala k razpravi. Ker predlogov na podano ni
bilo, je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 2/4-2021
Potrdi se Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021 ter Akcijski načrt
vzgojnega načrta za šolsko leto 2021/2022.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/4-2021 soglasno sprejet.
6. TOČKA
Poročilo o uresničevanju RN za preteklo šolsko leto ter AN RN za to šolsko leto je podala
Andreja Sraka.
V tekočem šolskem letu sta prednosti nalogi v vrtcu razvijanje predbralne pismenosti in skrb
za zdrav življenjski slog, v šoli pa skrb za zdrav življenjski slog ter uvajanje inovativne
pedagoške prakse.
Po predstavitvi točke je predsednica zbrane pozvala k razpravi.
Člani so predlagali izvajanje zunanjih športnih dejavnosti v telovadnici šole. Ravnatelj je
pojasnil, da so popoldanske aktivnosti odvisne od interesa posameznega kluba. Ker ostalih
pripomb na podano ni bilo, je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 2/5-2021
Potrdi se Poročilo o uresničevanju razvojnega načrta za šolsko leto 2020/2021 ter Akcijski načrt
razvojnega načrta za šolsko leto 2021/2022.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/5-2021 soglasno sprejet.
7. TOČKA
LDN za to šolsko leto so člani prejeli skupaj z vabilom, predstavil ga je ravnatelj.
Po predstavitvi točke je predsednica zbrane pozvala k razpravi. Ker pripomb na podano ni bilo,
je predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 2/6-2021
Potrdi se Letni delovni načrt Osnove šole Sveti Jurij in VVE pri šoli za šolsko leto 2021/2022.

Izid glasovanja: ZA x 9

PROTI x 0

VZDRŽANI x 0

Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/6-2021 soglasno sprejet.
8. TOČKA
a) člani so bili seznanjeni s publikacijo za vrtec. Ker pripomb na podano ni bilo, je
predsednica v sprejem predlagala naslednji
SKLEP 2/7/2021
Potrdi se Publikacija za vrtec pri OŠ Sveti Jurij, za šolsko leto 2021/2022.
Izid glasovanja: ZA x 9
PROTI x 0
VZDRŽANI x 0
Na osnovi glasovanja je bil sklep 2/7-2021 soglasno sprejet.
b) Ravnatelj je zbrane seznanil s ceno bivanja na Debelem rtiču v okviru plavalne šole v
naravi. Letos bodo otroci 5. razreda potovali v šolo v naravi v mesecu oktobru. Bivanje
za enega otroka znaša 31 €/dan. Za prihodnje šolsko leto imajo otroci možnost letovanja
v šoli v naravi v mesecu septembru za 45 €/dan. Ravnatelj je pojasnil, da je z njegovega
vidika ta termin predrag, da pa bodo starši bodočih petošolcev sami odločali o terminu,
saj bodo morebitne višje stroške nosili tudi sami. Poudaril je tudi, da je s strokovnega
vidika učenje plavanja v bazenu varnejše in primernejše kot v morju.
c) Ravnatelj je zbrane seznanil z uporabo elektronskih cigaret pri učencih, z neuporabo
kartice pri prevzemu kosila ter z velikim številom izostankov pri določenih učencih
Romih.
d) Na občino je bil podan predlog za dvig ekonomske cene, ki trenutno znaša 422 €,
predlog nove ekonomske cene pa je 448,86 €; gospod Kisilak je predlagal, da šola
pripravi primerjavo ekonomske cene z ostalimi vrtci, na podlagi česar bi nato občinski
svet predlagal dodatno subvencijo; šola bo pripravila predlog primerjave ekonomske
cene napram ostalim zavodom.
Seje je bila zaključena ob 18.25.

Zapisala:
Anja Banfi

Predsednica Sveta zavoda OŠ Sveti Jurij:
Mateja Klement, prof.

