SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE

Šafarsko, 18. 4. 2019

ZAPISNIK
3. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje v šolskem letu 2018/2019,
ki je bil v sredo, 8. 5. 2019, ob 17.00 v zbornici Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje.

Prisotni:
Bernard Makovec, Barbara Slavinec Kunčič, Jasna Ivanušič, Aleksandra Stamničar Veronik,
Martin Gerič, Robert Ovsenjak, Metka Cimerman, Tanja Rozmarič, Lidija Orlovčić in Saša
Horvat Šimonka
Odsoten: Sašo Kovačič
Svojo odsotnost je opravičila: Metka Kuhar

Predlagani dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 2. sestanka v šolskem letu 2018/2019
3. Podaja mnenja sveta staršev o kandidatki, ki izpolnjuje pogoje za ravnateljico na
OŠ Razkrižje
4. Razno
K točki 1
Sklep št. 1: Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev.
Sklep št. 2: Predlagani dnevni red je bil z dvigom rok soglasno sprejet.

K točki 2
G. Martin Gerič je prebral zapisnik 2. sestanka sveta staršev, ki je bil dne 31. 1. 2019.
Sklep št. 3: Člani sveta staršev so zapisnik 2. sestanka soglasno sprejeli.

Stran 1 od 3

K točki 3
Predsednik sveta staršev je predstavil Zapisnik o pregledu pravočasnosti, odpiranju,
preverjanju popolnosti in ustreznosti prijav, prispelih na razpis za ravnatelja/ico OŠ Razkrižje.
Člane sveta staršev je seznanil, da je prispela samo ena prijava in sicer prijava sedanje
ravnateljice Anice Šimonka. Povedal je še, da se je svet šole odločil in sprejel sklep, da posebne
predstavitve omenjene kandidatke ne potrebuje, saj dobro pozna njeno delo. Enako so se
odločili člani sveta staršev. Predlagal je, da preberemo Program vodenja Osnovne šole Janeza
Kuharja, ki ga je prijavljena kandidatka priložila k prijavi.

Po prebranem Programu vodenja je sledilo tajno glasovanje, ki ga je vodila 3 članska
komisija.

Komisijo so sestavljali:
predsednik: Robert Ovsenjak
članica: Tanja Rozmarič
članica: Aleksandra Stamničar Veronik

Svet staršev je podajal pozitivno oziroma negativno mnenje o kandidatki Anici Šimonka.

Glasovalo je 10 oseb. Pozitivno mnenje je podalo 10 oseb, 0 oseb negativno. 10 glasovnic je
bilo veljavnih (glasovnice so priloga zapisniku), 0 neveljavnih.

SKLEP ŠT. 4: Svet staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje daje pozitivno mnenje h
kandidatki za ravnateljico OŠ Razkrižje Anici Šimonka.

K točki 4
Predsednik Martin Gerič pove, da je v tem šolskem letu načrtovan še en sestanek sveta staršev
in sicer v začetku meseca junija. Na sestanku bodo starši opravili kratko analizo opravljenega
dela v šolskem letu 2018/2019 in podali predloge za naslednje šolsko leto. Na tem sestanku
bo svet staršev podal tudi soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za posamezen razred v šolskem letu 2019/2020.
Ga. Aleksandra Stamničar Veronik bo ravnateljici posredovala povezavo, preko katere imajo
člani sveta staršev dostop do informacij povezanih z različnimi nabavnimi cenami delovnih
zvezkov in ostalega učnega gradiva na različnih šolah.

Stran 2 od 3

Ga. Jasna Ivanušič je člane sveta staršev seznanila, da so šole glede nabave učbenikov vezane
na sredstva, saj so učbeniki v učbeniškem skladu in ni možno vsako šolsko leto nabavljati novih.
Zato je nemogoče, da bi učitelj vedno izbral nov učbenik, h kateremu bi recimo spadal tudi
cenejši delovni zvezek.
Sestanek smo zaključili ob 18. uri.

Zapisala:

Predsednik sveta staršev:

Jasna Ivanušič

Martin Gerič
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