
OŠ Toneta Šraja Aljoše
Svet šole

Nova vas, 12.10.2015

ZAPISNIK

10. seje sveta šole, kije bila v torek, 29.09.2015 ob 19. uri v zbornici OŠ Toneta Šraja
Aljoše.

Prisotni člani sveta šole: David Hiti, Alma Kandare, Martina Kočevar, Ksenija Brus,
Olga Doles, Bojana Božič, Andreja Modic, Alojzij Mazij,
Katja Lah Majkic, Jerneja Kovšca in Martina Ivančič

Odsotni člani sveta šole:
Ostali prisotni: Milena Miši~ (ravnateljica) in Valerija Jerič (zapisnikar)

Dnevni red:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika pretekle seje
2. Poročilo o realizaciji LDN 14115 za šolo in vrtec.
3. Potrditev LDN 15116 za šolo in vrtec.
4. Poročilo o delovanju sveta šole ~ mandat.
5. Postopki imenovanja novega sveta šole.
6. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole.
7. Razno.

Ga. Jerneja Kovšca je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer točko 4. Poročilo o
delovanju sveta šole ~ mandat naj se črta iz dnevnega reda in se uvrsti na naslednjo sejo, ko se
bo končal mandat sedanjemu svetu šole.
Dnevni red s spremembo je bil soglasno sprejet.

Ad 1.
Poročala je ga. Valerija Jerič
Na zadnji redni seji sveta šole, ki je bila 26.02.2015, so člani sveta šole:
- potrdili poročilo o delovanju sveta šole v letu 2014, .'
- sprejeli zaključni račun in letno.poročilo za leto 2014,
- sprejeli oceno delovne uspešnosti ravnateljice in potrdili obvestilo o številu dni njenega
dopusta
Na 5. in 6. korespondenčni seji, ki sta sledili maja in avgusta 2015, pa so člani sveta šole:

Potrdili finančni načrt 2015 po načelu denarnega toka,
Potrdili Kadrovski načrt in Program dela za leto 2015 in
Potrdili sklep o soglasju k zaposlitvam za začasno nadomeščanje delavcev III

zaposlitvam zaradi povečanega obsega dela v OŠ in vrtcu za šolsko leto 2015/16.
Svet šole je potrdil zapisnik redne seje in dveh korespondenčnih sej.

Ad2.

Gradivo so člani sveta šole prejeli po e-mailu z vabilom in je sestavni del zapisnika.
Gradivo so 29.09.2015 obravnavali tudi člani sveta staršev.


