Ljubljana, 13. oktober 2017

ZAPISNIK
3. seje sveta šole OŠ Božidarja Jakca, ki je bila v sredo, 27. 9. 2017 ob 19.00 v zbornici
šole.
PRISOTNI:
Aleš Dakić, Aleksandar Kostić, Natalija Orlić, Nina Gjerek, Alenka Gornik Krstič, Valentina
Ovnič Ortar, Vanja Suhadolnik, Maja Vovk, Andreja Porenta, Romana Šarec Rojc.

ODSOTNI:
Erik Adrović

VABLJENI:
ravnateljica šole
– Nataša Krajnčan,
pomočnica ravnateljice – Lilijana Pesek
vodja PŠ Hrušica
– Simona Ipavec Možek

K 1/ SPREJEM DNEVNEGA REDA
Člani sveta šole na predlagani dnevni red niso imeli pripomb in ga kot takega sprejemajo.
SKLEP: člani sveta šole soglasno sprejemajo spodaj navedeni
DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Obravnava in sprejem zapisnika 2. seje sveta šole z dne, 22. 2. 2017 in pregled
uresničitve sklepov
3. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji dela v šolskem letu 2016/2017
4. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018
5. Cene šolske prehrane in najema šolskih prostorov
6. Potrditev nadstandarda za šolsko leto 2017/2018
7. Informacija o:
- izvedbi šol v naravi v novem šolskem letu
8. Pobude, vprašanja in predlogi

K 2/
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 2. SEJE SVETA ŠOLE Z DNE, 22. 2. 2017
IN PREGLED URESNIČITVE SKLEPOV
Zapisnik 2. seje sveta šole so člani prejeli z gradivom po elektronski pošti. Na zapisnik
dodatnih predlogov ali pripomb niso imeli in ga v zapisani obliki sprejemajo.
SKLEP: Zapisnik 2. seje sveta šole so člani sveta šole soglasno potrdili in sprejeli.

K 3/
OBRAVNAVA POROČILA O REALIZACIJI DELA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Gradivo za Poročilo o realizaciji dela v šolskem letu 2016/2017 so člani prejeli z vabilom po
elektronski pošti. Na kratko ga je predstavila še ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan.
Obravnavali so ga že strokovni delavci šole in ga v vednost prejeli tudi člani sveta staršev.
Člani sveta šole pripomb ali dodatnih predlogov na poročilo niso imeli.
SKLEP: Člani sveta šole so Poročilo o realizaciji dela za šolsko leto 2016/17 potrdili in
soglasno sprejeli.

K 4/
OBRAVNAVA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017
Tudi to gradivo so člani sveta šole prejeli z vabilom po elektronski pošti. Ravnateljica, gospa
Nataša Krajnčan, je povedala, da imamo v tem šolskem letu na novo zastavljen projekt Mreža
šolski pes, ki ga bomo izvajali v okviru Društva Tačke pomagačke, ter projekt Arhitekturna
komunikacija /Šola skozi moja očala. Na novo bomo organizirali tekmovanje Razvedrilne
matematike. Med prednostne naloge pa smo uvrstili učinkovito rabo bontona. Ravnateljica je
povedala tudi, da se bomo prijavili na javni razpis Akademske in raziskovalne mreže
Slovenije (Arnes). Vsebina razpisa je izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme.
Letni delovni načrt so obravnavali že strokovni delavci šole in ga v vednost prejeli tudi člani
sveta staršev.
Člani sveta šole pripomb ali dodatnih predlogov na Letni delovni načrt niso imeli.
SKLEP: Člani sveta šole so Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 potrdili in
soglasno sprejeli.

K 5/
CENE ŠOLSKE PREHRANE IN NAJEMA ŠOLSKIH PROSTOROV
Cene šolske prehrane in cene najema šolskih prostorov so člani prav tako prejeli z gradivom
po elektronski pošti. Cene šolske prehrane ostajajo enake, cene najema šolskih prostorov pa
smo zvišali, in sicer za veliko in malo telovadnico, računalniško učilnico in jedilnico.
SKLEP: Člani sveta šole so informacijo o cenah šolske prehrane in cenah najema šolskih
prostorov potrdili in soglasno sprejeli. Seznam s cenami je priloga zapisniku.

K 6/
NADSTANDARDI ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
Ravnateljica je posredovala informacije glede izvajanja dejavnosti v šolskem letu 2017/18, in
sicer:
 šole v naravi
1. r – Črmošnjice (CŠOD Lipa)
2. r – Poljane Kmetija Davčen, Tavčar
3. r – Fara (CŠOD Fara)
4. r – Pohorje (CŠOD Planinka)
5. r – Poreč, (ZPM Maribor)
6. r – Kranjska Gora (CŠOD Kranjska Gora)
8. r – Osilnica (Turizem Kovač)
7. – 9. r – tabor za nadarjene Tolmin (CŠOD Soča)
8. – 9. r – tabor šport za zdravje Rakov Škocjan (CŠOD Rak)
Pri pouku športa bomo v 2. in 3. razredu centralne in podružnične šole izvajali nadstandard.
Dve uri pouka tedensko bo pri predmetu šport prisoten še športni pedagog. Cena nadstandarda
za učence, znaša 4,60 € mesečno. Preostanek krije Mestna občina Ljubljana.
 Plavanje organizira Javni zavod šport Ljubljana za učence 1. in 3. razreda.
SKLEP: - Člani sveta šole so nadstandard za šolsko leto 2017/18 soglasno potrdili in sprejeli.

K 7/
INFORMACIJE O IZVEDBI ŠOL V NARAVI
Ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan, je povedala, da smo v mesecu septembru realizirali že
veliko dejavnosti in tudi šol v naravi (3., 4., in 5. razred). Vse so bile uspešno izvedene.
SKLEP: Člani sveta šole so podano informacijo soglasno sprejeli.

K 8/
POBUDE, PREDLOGI, VPRAŠANJA
Predsednica sveta staršev, ga Natalija Orlić, je povedala, da je bil na svetu staršev potrjen
sklep, da se na Mestno občino Ljubljana ponovno pošlje dopis glede obnove igrišča in atletske
steze, glede na to, da nismo dobili nobenega odgovora.
Ga. Natalija Orlić je ga. Romano Šarec Rojc povprašala, kakšen je obisk učencev pri
dodatnem pouku. Ga. Romana Šarec Rojc je odgovorila, da je bil v lanskem šolskem letu
obisk izredno slab, kljub temu da se učence opozarja in vabi k dodatnemu pouku. Poudarila
je, da bo z učenci predmetne stopnje opravila anketo in raziskala vzroke za ne obiskovanje
dodatnega pouka.
Člani sveta šole niso imeli dodatnih pobud, predlogov in vprašanj.
Seja sveta je bila zaključena ob 19.40 uri.
ZAPISALA

PREDSEDNIK SVETA ŠOLE

MAJDA BABNIK

ALEŠ DAKIĆ

