ZAPISNIK
2. seje sveta OŠ Brinje Grosuplje z dne 25. 2. 2010 ob 17. uri v prostorih OŠ BRINJE GROSUPLJE
Prisotni: Zlatka Adamič, Mojca Anžlovar Globokar, Petra Bor, Marlena Javornik, Irena Kozlevčar,
Tatjana Klun, Romana Rojc, Marko Suhadolc, Darinka
Virant (člani), Irena Kogovšek, ravnateljica in Alenka Adamič, zapisnikarica
Odsotni: Uroš Meden in Veronika Vidic (opravičeno)
Sejo je pričela predsednica sveta šole Romana Rojc, ki je pozdravila vse prisotne in predlagala
naslednji
Dnevni
1.
2.
3.
4.
5.
6.

red:

Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. redne seje.
Obravnava in sprejem poslovno računovodskega poročila za leto 2009.
Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2008/09.
Predlog finančnega plana za leto 2010.
Ugotovitev delovne uspešnosti ravnateljice.
Vprašanja, pobude in predlogi.

Predlagani dnevni red so člani sveta šole soglasno potrdili.
K tč. 1/ Pregled zapisnika in realizacija sklepov 1. redne seje
Zapisnik 1. redne seje so člani sveta šole prejeli s sklicem in ostalim gradivom.
Predsednica sveta šole ga. Romana Rojc je še enkrat posredovala sklepe, sprejete na 1. redni seji,
na katere člani sveta šole niso imeli pripomb.
Ker nihče ni imel pripomb, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 1: Zapisnik 1. redne seje sveta šole se sprejme v predloženi vsebini.
K tč. 2/ Obravnava in sprejem poslovno računovodskega poročila za leto 2009.
Uvodoma je ravnateljica povedala, da so bila tokrat članom sveta šole na podlagi njihovih soglasij
gradiva poslana v elektronski obliki.
Poročilo je sestavljeno iz poslovnega in računovodskega poročila.
Poslovno poročilo je podala ravnateljica, ki je poudarila, da poslovno poročilo vključuje vse, kar je svet
šole že obravnaval v letnem poročilu o delu v šolskem letu 2008/09; dodala je, da primerjalno s
preteklim šolskim letom število učencev na šoli še vedno narašča.
Drugi del poročila je računovodsko poročilo, ki ga je pripravila in podala računovodkinja ga. Irena
Kozlevčar.
Glede na analizo finančnega poslovanja je ugotovljen pozitiven poslovni izid. Presežek prihodkov nad
odhodki znaša 1.046,04 EUR.
Ker ni bilo dodatnih vprašanj, sta bila predlagana in soglasno sprejeta naslednja
SKLEP št. 2: Presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.046,94 EUR ostane nerazporejen in
se ga lahko porabi za materialne stroške v letu 2010.
SKLEP št. 3: Poslovno računovodsko poročilo se sprejme v predloženi vsebini.
K tč. 3/ Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2008/09
Uvodoma je ravnateljica pojasnila, da je samoevalvacijsko poročilo zajeto v gradivu poslovno
računovodskega poročila (točka 2.1.6.); poudarila je, da si je šola za izbrano prednostno področje že
lani za področje samoevalvacije izbrala pouk. To je namreč ena izmed najpomembnejših komponent
vzgojno-izobraževalnega procesa Cilj vseh udeležencev v vzgojno izobraževalnem procesu je prav
kvaliteten pouk, ki bi učence pritegnil in jim omogočil pridobitev kar največ znanja.
Kot osrednja cilja na področju samoevalvacije so si učitelji zadali:

-

dvig notranje motivacije učencev in
zmanjšanje disciplinskih težav.

Analize vprašalnikov, ki so bili izdelani za ta projekt, so pokazale zadovoljstvo tako s strani strokovnih
delavcev kot tudi s strani staršev.
G. Marko Suhadolc je pohvalil projekt vzgojnega načrta, prav tako tudi projekt Lepo je živeti.
Ravnateljica je dodala, da je to delo za bodočnost; s projektom Lepo je živeti naj bi delali z učenci do
zaključenega 9. razreda.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP št. 4: Samoevalvacijsko poročilo se sprejme v predloženi vsebini.
K tč. 4/ Predlog finančnega plana za leto 2010
Računovodkinja ga. Irena Kozlevčar je uvodoma povedala, da je bila za izdelavo finančnega načrta
oz. podlaga za planiranje prihodkov in dohodkov upoštevana letna stopnja inflacije za leto 2010, ki
naj bi bila 2,9 %.
Prihodki MŠŠ so povečani glede na veljavni cenik, ki ga izda MŠŠ.
Pri planiranju višine prihodkov iz občine je bil upoštevan proračun za leto 2010. Prihodki so namreč
namenjeni kritju materialnih stroškov, stroškov objekta, zavarovanju objektov, financiranju dodatnega
programa, varstvu vozačev, javnega dela in amortizacije.
Na drugi strani pa največji strošek predstavljajo stroški za plače, ki smo jih povečali v skladu z
načrtovano rastjo izhodiščnih plač in delno odpravo plačnih nesorazmerij v letu 2010.
Ravnateljica je dodala, da kot največji problem še vedno ostaja gradnja šole na Polici. Čutiti je precej
pozitivne energije priseljencev, ki podpirajo gradnjo. Tako so se krajani tudi sami organizirali pri teh
prizadevanjih.
Ker vprašanj in pripomb ni bilo, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 5: Finančni plan za leto 2010 se potrdi v predloženi vsebini.
K tč. 5/ Določitev delovne uspešnosti ravnateljice
Predsednica sveta šole ga. Romana Rojc je svet informirala, da je na področju ocenjevanja delovne
uspešnosti ravnateljice prišlo do spremembe, in sicer na podlagi sprememb Pravilnika o merilih za
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva, delovno uspešnost ocenjuje samo svet
šole na podlagi poročil, ki so bila posredovana v gradivu.
Na podlagi pregleda vseh poročil in ocenjevalnega lista, je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 6: Svet zavoda ugotavlja, da je ravnateljica dosegla 60 % vrednosti meril za
delovno uspešnost.
K tč. 6/ Vprašanja, pobude in predlogi
Vprašanj ali predlogov ni bilo, seja je bila zaključena ob 20. uri.

Zapisala:
Alenka Adamič

Predsednica sveta šole:
Romana Rojc

