ZAPISNIK
22. sestanka Sveta Osnovne šole Toneta Pavčka v šolskem letu 2015/2016,
ki je bil v sredo, 23. 9. 2015, ob 18. uri v zbornici šole
Prisotni člani: Tatjana Kupljenik, Mojca Žefran, Justina Drenik, Nataša Trajkovski, Tanja
Cesar, Damjan Zupančič, Zvonko Papež, Franci Rovšek
Ostali prisotni: Danijel Brezovar (ravnatelj), Irena Kozlevčar (pomočnica ravnatelja in vodja
vrtca), Vida Muhič (zapisnikarica)
Opravičeno odsotni: Andreja Rafeq Obrekar
Odsotni: Milan Ovnik, Janez Zupančič
Predsednica je podala opravičilo Andreje Rafeq Obrekar in posredovala njeno zahvalo za vso
moralno in finančno podporo ob bolezni njenega sina, ki se bo v teh dneh vrnil v Slovenijo.
Hkrati je pohvalila pridobljeno znanje angleščine, ki ga je njen sin pridobil v šoli.
Predsednica Tatjana Kupljenik je predlagala naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika preteklega sestanka
Obravnava poročila o realizaciji LDN za šolsko leto 2014/2015
Obravnava predloga letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016
Evalvacija, obravnava in sprejem vzgojnega načrta
Obravnava in potrditev cenika za šolsko leto 2015/2016
Dopolnitev Poslovnika o delu sveta šole
Rokovnik postopka imenovanja ravnatelja in oblikovanje razpisa
Predlogi in pobude

Navzoči so se s predlaganimi dnevnim redom strinjali.
K točki 1
Predsednica je prebrala zapisnik 21. korespondenčne seje, ki je bila namenjena podaji soglasja
k nadomestni zaposlitvi učitelja/-ice razrednega pouka. Navzoči so se strinjali s predlaganim
zapisnikom.
V nadaljevanju je povzela zapisnik in sklepe 20. sestanka. Sklepi so se večinoma nanašali na
potrditve. Zaposlitve, ki so bile potrjene s 4. sklepom, so bile vse realizirane, komisija za
vodenje postopka imenovanja ravnatelja bo dobila svoje naloge. Sklep številka 7, ki je določal
pripravo dopolnitve poslovnika, je bil realiziran. Soglasje s strani občine so pridobili, soglasje
ministrstva ni potrebno.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP 1:
Svet OŠ Toneta Pavčka je soglasno potrdil zapisnik 20. korespondenčne seje in 21.
sestanka.

K točki 2
Ravnatelj je podal poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto.
V šolskem letu 2014/2015 je šolo obiskovalo 263 učencev v 15 rednih oddelkih in 3,32
oddelka podaljšanega bivanja. Učiteljica slovenščine se je vrnila s porodniškega dopusta,
vendar se je zaradi koriščenja starševskega dopusta zaposlila v 60 % deležu. Na porodniško
pa je odšla učiteljica angleščine.
Prevoze otrok so sproti usklajevali in se po možnostih prilagajali tudi urniku verouka. Težave
s šoferjem so se umirile. Opozorilo glede neustreznega ustavljanja na Šrangi je bilo
posredovano.
Realizacija ur pouka je bila bistveno boljša od preteklega leta, predvsem zaradi natančnejšega
načrtovanja dnevov dejavnosti. Lani so prvič izvajali neobvezna izbirna predmet (tehnika v 4.
razredu in francoščina v 6. razredu).
Precej je bilo popravnih izpitov, ki so jih učenci opravljali v treh rokih. Dva učenca nista bila
uspešna, eden bo nadaljeval šolanje v nižjem poklicnem izobraževanju , eden pa bo ponovno
opravljal izpit v letošnjem šolskem letu. Lani je bilo šest ponavljalcev, dva od teh ponovno
nista bila uspešna in sta bila predlagana za preusmeritev v prilagojeni program. Trije učenci v
šolskem letu 2014/2015 niso izdelali razreda in v šolskem letu 2015/2016 ponavljajo.
Dnevi dejavnosti so bili zanimivi in uspešni. Izbirni predmeti so bili v celoti realizirani.
Jutranje varstvo in podaljšano bivanje je nemoteno potekalo. Dopolnilni in dodatni pouk sta
bila realizirana nad 95 %.
Šolsko leto 2014/2015 je bilo po dosežkih na tekmovanjih nekoliko bolj uspešno od
preteklega. Zlasti so ponosni na usvojeni zlati priznanji iz angleščine. Eden učenec je prejel
diamantno priznanje, ker je vsa leta šolanja sodeloval na tekmovanju iz matematike in osvojil
vsaj bronasto priznanje. Na športnem področju so bili najbolj uspešni košarkarji in šahisti.
Člani turističnega krožka so za ustvarjalno izdelano turistično nalogo prejeli srebrno
priznanje. Pomemben uspeh je dosegla učenka 9. razreda na literarnopesniškem natečaju
Rima Raje.
Interesne dejavnosti, fakultativni pouk, plavalni tečaj in ekskurzije so bili realizirani po
predvidenem programu.
Na nacionalnih preizkusih znanja so dosegli zadovoljive rezultate.
Program dela z nadarjenimi je bil realiziran v celoti. Posebej uspešen je bil tabor v Veržeju.
Vsi projekti so bili izpeljani kvalitetno in na visokem nivoju. Strokovne službe so svoje delo
dobro opravile. Ravnatelj preteklo šolsko leto ocenjuje kot eno najuspešnejših let.
O realizaciji LDN za vrtec v šolskem letu 2014/2015 je poročala vodja vrtca Irena Kozlevčar.
V vrtcu so preteklo šolsko leto zaključili s 179 otroki v desetih oddelkih. Otroke s čakalne
liste so vključili v času poletnih počitnic. Kadrovsko so bili ustrezno zasedeni. Trije otroci so
imeli zagotovljeno dodatno strokovno pomoč.
Pomanjkljivosti in napake so med letom sproti odpravljali. Ob koncu leta so nabavili novo
opremo za eno igralnico.
Delovni čas so prilagajali skladno s potrebami. Na podlagi sklepa o določitvi cen se bivanje
nad 9 ur in izven poslovalnega časa staršem dodatno zaračunava.
V preteklem šolskem letu so imeli sorazmerno veliko bolniških odsotnosti, ki so jih
nadomeščali z notranjimi prerazporeditvami, večje odsotnosti pa tudi s študentkami
pedagoške fakultete.
Prednostna naloga je bila namenjena področju gibanja. Bila je dobro realizirana. S cilji in
vsebinami bodo nadaljevali tudi v prihodnjem letu.

Izvedli so večino načrtovanih obogatitvenih dejavnosti (obisk policijskega orkestra, gasilcev,
medicinske sestre, ljudskega glasbenika, sodelovali v programu Kolesarčki, Mali sonček,
ogled štirih lutkovnih predstav). Po daljši prekinitvi so v mesecu juniju za predšolske otroke
organizirali vrtec v naravi v CŠOD Čebelica. Ponovno so organizirali tečaj angleščine.
Skozi vse leto so potekale dejavnosti v okviru celoletnih projektov, kot so Ekovrtec, Zdravje v
vrtcu, Portfolio, Zgodbe turizma, Cepetavček bralček, čutna pot itd.
Ob praznovanju 30-letnice so pripravili slavnostni kulturni program, razstavo in izdali
zbornik.
Med letom so sprejemali na prakso dijake in študente in delavkam omogočili nastope za
opravljanje strokovnega izpita.
Sodelovali so s starši in starimi starši. Ob koncu leta so izvedli anketo o zadovoljstvu.
Rezultati so bili pričakovani. Zadovoljstvo je na visokem nivoju. Pripombe staršev bodo
upoštevali pri nadaljnjem delu.
V razpravi je Damjan Zupančič pohvalil delo zavoda kot celote. Želi si, da bi bilo tako tudi v
bodoče. Mnenju se je pridružil tudi Franci Rovšek.
Zvonko Papež je pohvalil vodstvo, učitelje in celotno osebje.
Vprašal je, kdo skrbi za trto pri šoli in ponudil sodelovanje Društva vinogradnikov Mirna Peč.
Ravnatelj je pojasnil, kako so trto pridobili in zagotovil, da bo takrat, ko bodo delali brajdo, k
sodelovanju povabili tudi vinogradniško društvo.
Tudi Tanja Cesar je čestitala za dosežene uspehe in pohvalila delo zavoda kot celote.
SKLEP 2:
Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta
za šolo in vrtec za šolsko leto 2014/2015.
K točki 3
Člani so osnutek letnega delovnega načrta prejeli v gradivu. Ravnatelj ga je na kratko
predstavil. V zadnjem tednu so osnutek še nekoliko dopolnili, predvsem podatke o osebju in
dodatnih dejavnostih (ekskurzija nemcistov in ekskurzija v Pariz za učence, ki obiskujejo
izbirni predmet francoščina). LDN temelji na naslednjih vrednotah: strokovnost, odgovornost
in sodelovanje ter na vrednotah, ki so opredeljene v vzgojnem načrtu.
V letošnjem letu ostaja enako število oddelkov kot lani. Vsi strokovni delavci imajo ustrezno
izobrazbo.
Prevozi učencev so usklajeni z urnikom in na pobudo sveta staršev so delno prilagojeni tudi
urniku verouka. Odmor za kosilo so podaljšali za pet minut.
Načrtujejo bogate dneve dejavnosti, razširili so nabor krožkov (šiviljski, kuharski,
naravoslovni za razredno stopnjo). Novost v letošnjem šolskem letu je izbirni predmet
angleščina v 1. razredu.
Plavalni tečaj bodo učenci 3. razreda opravili v okviru šole v naravi v Seči, prilagajanje na
vodo za 1. razred pa bo v Čateških toplicah.
Priporočila učiteljev glede NPZ bodo skušali uveljaviti in realizirati.
Tabor nadarjenih bo v Rakovem Škocjanu.
Vsi projekti, ki so že uveljavljeni, se bodo nadaljevali tudi v letošnjem letu.
Med ostalimi pomembnejšimi nalogami je imenovanje ravnatelja, priprava razvojnega načrta
za obdobje 2016–2020, gradnja telovadnice in spremljanje letnega delovnega načrta.
LDN vrtca je predstavila vodja vrtca in pomočnica ravnatelja Irena Kozlevčar.

V vrtcu ostaja enako število oddelkov kot v preteklem letu, le z drugačno sestavo. Trenutno je
vključenih 173 otrok in imajo osem prostih mest, večino v prvem starostnem obdobju.
Kadrovska zasedba ostaja enaka, razen nadomestil za porodniške odsotnosti.
V letošnjem šolskem letu načrtujejo na šolskem igrišču postaviti tri igrala.
Osnova za vzgojno delo bo kurikulum, kot način dela pa Reggio Emilia. Letos so prvič pričeli
z vodenjem evidenc v e-Asistentu, kar pomeni prednost za osebje in za starše.
V letošnjem letu bodo večjo pozornost namenili področju jezika z gibanjem in 20-letnici
Cepetavčka bralčka. Na področju interesnih dejavnosti nameravajo ustanoviti tudi dramsko
skupino. Program bodo obogatili z vključitvijo v lutkovni abonma, izvedbo vrtca v naravi, 20urnim tečajem angleščine ipd. Projekti bodo ostali na enakem nivoju kot lani. Čutno pot
nameravajo še nadgraditi, v okviru praznovanja 20-letnice Cepetavčka bralčka pa načrtujejo
pripravo pravljičnega kotička.
Tudi v letošnjem šolskem letu bodo sodelovali s starši in z okoljem, pripravili strokovna
predavanja, nudili mentorstvo pripravnikom in se strokovno izobraževali.
Po podanih predstavitvah letnih načrtov je predsednica odprla razpravo.
Tanjo Cesar je zanimalo, kaj bo omogočal program e-Asistent v vrtcu.
Irena Kozlevčar je pojasnila, da bo e-Asistent staršem omogočal možnost prejema obvestil in
dostop do galerij. Želi si, da pridobitev ne bi postala dodatna birokratska obremenitev za
vzgojiteljice, temveč da bi olajšala delo in vodenje evidenc.
Zvonko Papež je vprašal, kakšen je vpis in obisk neobveznih izbirnih predmetov.
Ravnatelj je povedal, da je v 1. razredu k angleščini vpisanih 26 otrok v dveh skupinah, v 4. in
5. razredu je pri računalništvu 31 otrok v dveh skupinah, pri tehniki 12 učencev in pri
nemščini 13 učencev. Francoščino v 7. in 8. razredu obiskuje 6 učencev. Način dela pri teh
predmetih je drugačen kot pri rednem pouku, čeprav se znanje tudi ocenjuje.
Damjan Zupančič je pohvalil predstavljena načrta, bogato vsebino in upoštevanje priporočil.
Zanima ga, koliko krožkov od načrtovanih 40 dejansko zaživi in za koliko učencev se izvaja.
Ravnatelj je odgovoril, da so za delovanje krožka potrebni najmanj trije učenci. Ugotavljajo,
da je potrebno ponuditi več vsebin, da so učenci dejavni in da razvijajo tudi ročne spretnosti.
Francija Rovška je zanimalo delovanje šolskega vrta. Ravnatelj je povedal, da je delovanje
šolskega vrta odvisno predvsem od mentorja. Uspešnejši je na vrtčevem prostoru. V šoli je
problem, ker so v času, ko na vrtu dozorijo pridelki, učenci na počitnicah.
SKLEP 3:
Člani Sveta OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjujejo letna delovna načrta šole in vrtca za
šolsko leto 2015/2016.
K točki 4
Svetovalna delavka je na podlagi izvedenih anket med učenci, starši in učitelji pripravila
evalvacijo vzgojnega načrta. V anketi so bile obravnavane vrednote, ki jih opredeljuje vzgojni
načrt, ki je na vzgojnem področju enakovreden letnemu delovnemu načrtu.
Ravnatelj je predstavil nekaj bistvenih ugotovitev. Predvsem se mu zdi zaskrbljujoče, da se
učenci 2. in 3. triade večinoma učijo zato, da bi dobili dobro oceno ali ker tako zahtevajo

starši. V bodoče bo potrebno precej storiti, da bo učencem snov zanimiva in da se bodo učili
zato, ker jih snov zanima in ker si želijo znanja.
Razveseljivo je dejstvo, da so učenci resno pristopili k reševanju NPZ. Kar 80 % učiteljev pa
meni, da nacionalno preverjanje znanja ni smiselno, ker se nikjer ne upošteva.
Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da že v 1. triletju nekaj učencev kadi, veliko pa jih je poskusilo
tudi energijske pijače. V 2. in 3. triletju se ta odstotek še povečuje.
Pozitiven trend se kaže na področju ustne higiene.
Več kot polovica učencev je v odgovorih navedlo, da kršijo šolska pravila, starši pa o tem
niso obveščeni.
Od vrednot tako učenci kot učitelji in starši najbolj pogrešajo spoštovanje. Na podlagi
evalvacije je bil pripravljen nov vzgojni načrt, ki vsebuje nekatere dodatne vsebine.
V razpravi je Damjan Zupančič vprašal, ali so usmeritve za pripravo vzgojnega načrta podane
na nacionalnem nivoju ali je vzgojni načrt izključno predmet posamezne šole. Meni, da bi bilo
zanimivo rezultate primerjati na širšem nivoju.
Ravnatelj je pojasnil, da ni nikakršnih smernic na nacionalnem nivoju. Vzgojni načrt so
pripravili sami v sodelovanju z učitelji in starši. Primerjave z drugimi šolami niso možne.
Možna je primerjava znotraj zavoda s podobnimi vprašanji iz preteklih let.
Predsednica je pripomnila, da so vprašanja mogoče presplošna in da bi morali učenci prve
triade izpolnjevati anketo ob prisotnosti učiteljice.
SKLEP 4:
Svet OŠ Toneta Pavčka je bil seznanjen s poročilom o evalvaciji vzgojnega načrta.
SKLEP 5:
Svet OŠ Toneta Pavčka potrjuje Vzgojni načrt Osnovne šole Toneta Pavčka za šolsko
leto 2015/16 v predlagani obliki.

K točki 5
Člani so v gradivu prejeli predlog cenika za novo šolsko leto. Ravnatelj je pojasnil
spremembe. V primerjavi z obstoječim je bila dodana cena za tečaj angleščine za predšolske
otroke, cena za najem računalniške učilnice, za 15 % so povečali ceno za dnevni najem
kombija. Tatjana Kupljenik je opozorila, da je enota za tečaj angleščine v vrtcu 30 minut, zato
predlaga, da se popravi cena z »2 €/enoto«.
SKLEP 6:
Svet OŠ Toneta Pavčka soglasno potrjuje cenik in predlagane spremembe in dopolnitve
cen za šol. leto 2015/2016. Potrjeni cenik stopi v veljavo 1. 10. 2015.

K točki 6

Predlog dopolnitve Poslovnika o delu sveta šole so člani prejeli v začetku septembra, kakor je
bilo sklenjeno na zadnjem sestanku. Dopolnitev se nanaša na postopek imenovanja ravnatelja.
V razpravi je Damjan Zupančič predlagal, da se popravi določilo glede imenovanja komisije.
Imenuje se tričlanska komisija (ne petčlanska), ki jo sestavljajo predstavnik zavoda,
predstavnik ustanovitelja zavoda in predstavnik sveta staršev. Zapisnike o delu komisije vodi
poslovna sekretarka. V drugem stavku 64. člena manjka beseda »sveta« zavoda.
Predlagali so tudi, da se natančneje opredeli način glasovanja v primeru, ko gre za predčasno
glasovanje. Da se omogoči tajnost glasovanja, morajo vsi volilci vložiti glasove v zapečateni
kuverti.
SKLEP 7:
Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval predlog sprememb Poslovnika o delu sveta šole in
sprejel dopolnjeni Poslovnik o delu sveta zavoda, ki vsebuje dodatno 11. poglavje o
ORGANIZACIJI DELA SVETA ZAVODA V POSTOPKU IMENOVANJA
RAVNATELJA. Novi poslovnik nastopi v veljavnost s tem sklepom dne 23. 9. 2015.
K točki 7
Predsednica je na podlagi navodil pripravila rokovnik postopka imenovanja ravnatelja, ki so
ga člani prejeli v gradivu. Na kratko je predstavila pomembnejše datume. Če bo postopek
potekal po predvidenem načrtu, bo do 15. 12. 2015 postopek zaključen.
SKLEP 8:
Svet OŠ Toneta Pavčka je soglasno sprejel sklep o objavi razpisa za prosto delovno
mesto ravnatelja.
SKLEP 9:
Svet OŠ Toneta Pavčka je bil seznanjen s predlogom javnega razpisa o imenovanju
ravnatelja in ga (s predlaganimi dopolnitvami) soglasno sprejel.
SKLEP 10:
Svet OŠ Toneta Pavčka je obravnaval predlog rokovnika postopka imenovanja
ravnatelja in ga s predlaganimi dopolnitvami soglasno sprejel ter pooblastil komisijo za
vodenje postopka imenovanja ravnatelja za izvedbo določenih faz v postopku
imenovanja ravnatelja.
SKLEP 11:
Svet OŠ Toneta Pavčka je soglasno sprejel sklep, da se razpis za imenovanje ravnatelja
dne 1. 10. 2015 objavi v časopisu Dolenjski list.
K točki 8
Tanjo Cesar je zanimalo, kakšna je bila odločitev sveta staršev glede razdeljevanja
popoldanske malice.
Ravnatelj je obrazložil problem glede odnašanja popoldanske malice domov. Takšno ravnanje
ni bilo v skladu s sistemom HAACP niti s smernicami zdravega prehranjevanja. Zato so se

odločili, da otroci malico pojedo v igralnici. S tem so dosegli neoporečnost hrane, zagotovili,
da otroci jedo vsaki 2 do 2,5 ure in zmanjšali količino odpadne embalaže. Otroci in zaposleni
so ta ukrep sprejeli. Tudi na svetu staršev so bili pozitivni odzivi.
Ustreznost ukrepa sta pohvalila tudi Franci Rovšek in Damjan Zupančič.
Sestanek je bil zaključen ob 21. uri.
Zapisnikarica:
Vida Muhič

Predsednica Sveta OŠ Toneta Pavčka
Tatjana Kupljenik

Številka: 9001-2/2015-2
Mirna Peč, 27. 9. 2015

Priloge:
−
−
−
−
−

dopolnjen Poslovnik o delu sveta šole
predlog cenika za šolsko leto 2015/2016
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2014/2015 za šolo in vrtec (2)
Predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 za šolo in vrtec (2)
evalvacija vzgojnega načrta in predlog vzgojnega načrta za šolsko leto 2015/2016 (2)

