
Ga. Milena Mišič je obrazložila realizacijo LDN za šolsko leto 2014115 in poudarila, da so
učenci pridni, dosegajo lepe rezultate, da imamo organizirane dejavnosti na področju športa,
lokostrelstva, karateja, plesna šola .., organizirani so obiski v občinski knjižnici, dobro
sodelujemo z vsemi občinskimi društvi, učenci so vključeni v različna tekmovanja, v folkloro,
imamo lepe dosežke na področju nacionalnega preverjanja znanja.
V razpravi je g. Alojzij Mazij povedal, da v poročilu niso omenjena obnovitvena dela v šolski
kuhinji in v vrtcu, ki so se začela takoj po koncu pouka junija 2015 in bodo predvidoma
trajala do konca leta 2015. Zaradi gradbenih del je sprednji del šole zaprt, trije oddelki vrtca
so v šolskih prostorih, vhod v šolo je zadaj, postajališče za otroke je za šolo - pri večnamenski
dvorani »Bloški smučar«, prav tako so vse ostale dostave vršijo za šolo. Poudaril je, da kljub
temu dejavnosti potekajo z nekaterimi prilagoditvami nemoteno.
V poročilu tudi ni omenjeno, da na poti v šolo in v šoli ter pri šolskih in obšolskih dejavnostih
ni bilo nobene nezgode niti kaznivih dejanj.

Po razpravi je svet šole je soglasno sprejel
SKLEP št. 1011 ,
Sprejme se poročilo o realizaciji.letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 za šolo
in vrtec v predlagani obliki, vendar z dopolnitvijo, ki jo je predlagal g. Alojzij Mazij,

Ad 3.

Gradivo so člani sveta šole prejeli po e-mailu z vabilom in je sestavni del zapisnika.
Gradivo so obravnavali tudi člani sveta staršev.
Ga. Milena Mišič je obrazložila LDN 2015116.
V razpravi je g. David Hiti prisotne seznanil z organizacijo prometne varnosti v sodelovanju
z Občino Bloke (skrb za varnost otrok, nevarne točke, postajališča, križišča, prehodi za pešce,
oznake za prehod pešcev). ' ,,.
Ga. ravnateljica je predstavila sodelovanje šole z Zdravstvenim domom Cerknica (v okviru
zdravstvenih pregledov učencev bodo tudi ure za zdravo življenje), težjo organizacijo izbirnih
predmetov zaradi zmanjšanja števila učilnic na račun prenovitvenih del v vrtcu, o začetkih
organiziranja čebelarskega krožka, podaljšanje časa za kosilo (prej 10 minut, sedaj 20 minut).

Svet šole je po razpravi soglasno sprejel
SKLEP št. 10/2: .;
Sprejme se letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16 za šol? in vrtec v predlagani obliki.

'Ad 4.

Postopek imenovanja.novega sveta šole je obrazložila ga. Jerneja Kovšca.

V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.list RS št
16/2007 z dne 23.02.2007 in spremembe) in Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-
izobraževalnega zavoda OŠ Nova vas (Ur.I. RS št. 51/00 in spremembe) bo potekel mandat
dosedanjemu svetu šole dne 15.01.2016 (prva seja tega sveta je bila 15.0l.2012). (»Novi
svet prične z delom po pregledu zapisnika volilne komisije in drugih sklepov o imenovanju. S
tem dnem prične teči mandat novemu svetu.« - 15. člen Odloka o ustanovitvi)
Člani sveta so imenovani za štiri leta in so lahko zaporedoma imenovani oz. izvoljeni največ
dvakrat. Svet zavoda sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev
zavoda in trije predstavniki staršev.


