ZAPISNIK

13. redne seje Sveta Osnovne šole Trebnje, ki je bila 28. 9. 2017 ob 17.00 v knjižnici OŠ Trebnje
Prisotni člani: Marija Bahun, Greta Gašperin, Viktorija Pirc, Nadja Marn, Nataša Hribar, Bogdana
Brilj, Vinko Ribič
Opravičeno odsotni člani: Leon Lobe, Ivanka Višček, Gregor Kaplan
Neopravičeno odsotni člani: Monika Mežan
Ostali prisotni: ravnatelj Rado Kostrevc, sindikalna zaupnica Stanka Zaletelj, tajnica Ana Hrovat
Sejo je vodila predsednica Marija Bahun.

Predlog DNEVNEGA REDA:
Potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 27. 2. 2017
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17
Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18
Razno

Pred začetkom seje je predsednica ugotovila, da je seja sklepčna, in dala na glasovanje predlog
dnevnega reda.
SKLEP:
Potrdi se dnevni red današnje seje.
K 1. točki
Pregled in potrditev zapisnika 12. redne seje z dne 27. 2. 2017
Predsednica je prisotnim skozi zapisnik predstavila točke, ki so bile obravnavane na prejšnji seji ter
sprejete sklepe.
Ravnatelj je k sklepu pod 6. točko dnevnega reda povedal, da poteka v letošnjem šolskem letu pouk
treh oddelkov 4. razreda v prostorih Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje ter enega oddelka PŠ
Šentlovrenc v župnijskih prostorih v Šentlovrencu. O tem je ravnatelj pisno obvestil Občino Trebnje in
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Občina je v avgustu 2017 šoli odgovorila, da je
seznanjena s pristopom OŠ Trebnje k iskanju prostorskih rešitev za oblikovanje možnosti za
nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.
Ravnatelj je povedal, da mora šola zaradi dislocirane enote opraviti spremembo v Odloku o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Trebnje in v Poslovnem registru
Slovenije (navesti novo lokacijo) ter opraviti postopek vpisa v razvid izvajalcev javno veljavnih
programov vzgoje in izobraževanja.
Po pregledu zapisnika ter sklepov, sprejetih na 12. redni seji Sveta šole, na zapisnik ni bilo pripomb.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 12. redne seje z dne 27. 2. 2017.
Zapisnik je dosegljiv na spletni strani OŠ Trebnje (zavihek Organi šole-Svet šole-Zapisniki), tiskan
izvod pa je priložen arhivskemu gradivu 12. seje v tajništvu šole.

toč ki
Poročilo o realizaciii Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17
Poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta je skupek posameznih poročil, ki so jih pripravili
ravnatelj, koordinatorji in vodje posameznih področij in dejavnosti, in zajema okvir, znotraj katerega
je šola v šolskem letu 2016/2017 delovala.
Ravnatelj je prisotnim preko predstavitvene projekcije podal poročilo o realizaciji Letnega delovnega
načrta za preteklo šolsko leto:
o realizaciji pouka, učnem uspehu, udeležbi na roditeljskih sestankih, vsebini vzgojno-izobraževalnega
dela, tekmovanjih učencev, uspešnih projektih, investicijah ...

Ravnatelj je vsa področja predstavil zelo podrobno, celostno in izpostavil vidne rezultate. Zastavljeni
cilji v okviru načrtovanega progama so bili uspešno realizirani s sodelovanjem vseh, s katerimi se v
vzgojno-učnem procesu šola srečuje.
Pisno poročilo o realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17 hrani ravnatelj v svoji
arhivski pedagoški dokumentaciji. Poročilo je dosegljivo tudi na spletni strani OŠ Trebnje (povezava:
Organizacija pouka-Dokumenti šole-Letni delovni načrt).
točki
Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18
Ravnatelj je prisotnim preko predstavitvene projekcije podrobno obrazložil predlog Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2017/18, ki je po Zakonu o osnovni šoli obvezni dokument šole. člani
so ga prejeli z vabilom po elektronski pošti, dostopen je tudi na spletni strani OŠ Trebnje (zavihek
Organizacija pouka-Dokumenti šole-Letni delovni načrt), tiskan izvod pa je priloga arhivskemu
zapisniku današnje seje.
Ravnatelj je v letnem delovnem načrtu predstavil:
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela (realizacijo pouka, število oddelkov in učencev, dnevni
razpored vzgojno-izobraževalnega dela na šoli, druge oblike dela, neobvezne izbirne predmete,
interesne dejavnosti, dneve dejavnosti, tekmovanja, natečaje, druge občasne dejavnosti,
prireditve (poudaril je, da bo letos 150-letnica PŠ Šentlovrenc) in razstave, projekte, raziskovalne
naloge, šolski koledar, druge nepedagoške naloge);
prednostne naloge in vsebinske poudarke (spremljanje dosežkov učencev, spremljanje
učiteljevega dela, prednostne naloge po aktivih, strokovno spopolnjevanje);
delo strokovnih organov in delovnih skupin (strokovni organi šole, pripravništvo, delovne skupine,
učbeniški sklad, šolska svetovalna služba, šolska knjižnica);
sodelovanje med starši in šolo;
odkrivanje nadarjenih učencev in delo z njimi;
sodelovanje šole z okoljem;
investicijsko vzdrževanje in materialno opremljanje šole;
organe upravljanja (vodstvo, Svet šole).
Število vseh učencev v šolskem letu 2017/18 je 963 (v Trebnjem 792, v Dol. Nemški vasi 78, v
Dobrnič u 49, v Šentlovrencu 44). V letošnjem šolskem letu je na OŠ Trebnje in PŠ skupaj 18 skupin
podaljšanega bivanja. Romskih učencev je 49. Od 1. 9. 2017 sta za pomoč učencem s posebnimi
potrebami zaposleni dve osebi - asistent na projektnem delovnem mestu Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport.
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Po izčrpni predstavitvi člani na Letni delovni nač rt niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.
Soglasno je bil sprejet
SKLEP:
1. Sprejme se Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018.
K 4. toč ki
Razno
Prostorska stiska
Člani sveta so na današnji seji ponovno izpostavili problematiko o prostorski stiski na OŠ Trebnje
in PŠ Šentlovrenc. Ravnatelj je o trenutni rešitvi poteka pouka za šolsko leto 2017/18 povedal že
pri 1. točki današnjega dnevnega reda (k sklepu v zapisniku prejšnje seje) v zvezi s prostorsko
problematiko. Povedal je, da bo tudi v naslednjem šolskem letu pouk potekal v prostorih
kulturnega doma Šentlovrenc.
Člani so po razpravi soglasno sprejeli
SKLEP:
Na ustanoviteljico Občino Trebnje se ponovno naslovi pobudo za razrešitev prostorske stiske v OŠ
Trebnje in na PŠ Šentlovrenc. Občino se pozove, da čim prej pristopi k načrtovanju trenutne in
dolgoroč nejše rešitve prostorske stiske za nemoteno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa na
Osnovni šoli Trebnje in podružnični šoli Šentlovrenc.

Svet zavoda - volitve
Sedanjemu Svetu šole poteče mandat 3. 12. 2017. Razpisati je potrebno volitve za imenovanje
petih članov delavcev zavoda za naslednje štiriletno obdobje. Na podlagi 10. člena Odloka o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Trebnje je Svet soglasno sprejel
SKLEP:
Razpiše se volitve petih predstavnikov delavcev v Svet zavoda Osnovne šole Trebnje.

Naslednja seja
Na naslednji seja Sveta OŠ Trebnje bo Svet obravnaval spremembe dopolnjenih in spremenjenih
pravilnikov s posameznih področij delovanja OŠ Trebnje.
Seja je bila končana ob 19. uri.

Številka: 900-6/2017-2
Trebnje, 2. 10. 2017
sULA
Zapisnikarica
Ana Hr

Predsednica Sveta šole
Marija Bahun ,1,1,-bakukki
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