
ZAPISNIK 13. redne seje

Sveta zavoda 2. osnovne 5ole Slovenska Bistrica
Torek, 28. 2.2023, ob 17.00, udilnica N20

Prisotni dlani: Zoran Kolid, Alenka PuSnik, Jernej Hren, Korent Urek Spela, Veronika Freier, lgor
Keber, Karin Kos, Ludka Sraml
Odsotni dlani: Peter Cvahte, Luka Repolusk, Marija Majer
Prisotni vabljeni: Marjanca Frangei, Urika Motaln,
Odsotnivabljeni: Sara Leinik Cvedek, Klavdila Verdev

1. Ugotovitev sklepdnosti in pregled sklepov zadnje seje Sveta zavoda
2. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
3. Porodilo o opravljeni inventuri za leto 2022
4. Obravnava Letnega porotila za leto 2022

- Poslovno poro.ilo ravnateljice
- Finandnoporodiloradunovodkinje

5. Obravnava Vzgojnega nadrta zavoda
6. Delovna uspe5nost ravnateljice
7. Pobude in predlogi dlanov Sveta zavoda

K ToaKr 1:

Predsednica Sveta zavoda je uvodoma pozdravila vse dlane in vabljene.

Ugotovljena ]e bila sklepdnost Sveta zavoda, zato je sledil pregled sklepov zadnje seje Sveta
zavoda.

Predsednica je pojasnila, da je v skladu s sklepom na 12. redni seji sveta zavoda (Svet zovodo
bo no Obtino Slovenska Bistrico noslovil proinjo zo enokomerno rozporeditev tujih ddovljonov
glede no itevilo vpisonih utencev), bil dne 18.10.2022 na obdino Slovenska Bistrica poslan dopis
glede uiencev priseljencev. Do danainjega dne iz obdine nismo prejeli nobenega odgovora.

alani sveta zavoda so izrazili potrebo, da se na obtino slovenska Bistrica ponovno poilje dopis
glede enakomerne razporeditve tujih driavljanov.

SKLEP 1:

svet zavoda bo na obdino slovenska Bistrica znova naslovil proinjo za enakomerno
razporeditev tujih driavljanov glede na itevilo vpisanih u6encev.

Dnevni red:



Predsednica v nadaljevanju predstavila dnevni red in prisotne dlane povabila k nlegovi potrditvi
Dnevni red je bil soglasno potrjen.

K TO.KI 3:

Karin Kos je predstavila Poroiilo o opravljeni inventuri za lelo 2022

K TO.KI 4:

V nadaljevanju je sledila obravnava Letnega porodila za lelo 2022

Ravnateljica je bila povabljena k predstavitvi POSLOVNEGA POROaILA ravnateljice, ki ga je tudi
na kratko povzela.

Leto 2022 je potekalo po sprejetem LDN, bilo je vsebinsko bogato, odvijale so se razlitne skupne

delavnosti, projekti, oblike dela z udenci, delavnice, sredanja, izobraZevanja. Vsem se .ye

zahvalila za sodelovanje, saj le, de delujemo skupaj, zmoremo ved. Poudarila je, da je
povezovanje klludnega pomena.

Predstavila je itevilo udencev po iolskih letih, vizijo iole, realizacijo in obisk pouka, ucno
uspeinost, tekmovanja in njihove rezultate, izvedene iole v naravi, projekte, v katere smo bili
v letu 2022 vkljudeni (mednarodni, drugi).

V preteklem letu so bili zadani dolgorodni (doseiki udencev v razvo.ju in udenlu, profesionalno

delovan.je in utenje strokovnlh delavcev, varno in spodbudno udno okolje) in prednostni cilji
(vseiivljenjsko uaenje in vrednote, podpora v procesu udenja in razvoj veidin - tra.ynostnih in

drugih, dobra samopodoba in krepitev moanlh podrodij.

Podala ]e ugotovitve, da je bilo v lelu 2022 upravljanje in gospodarjenje s sredstvi ministrstva

in lokalne skupnosti namensko, gospodarno in racionalno, poslovno leto je bilo zakljudeno s

prese7kom prihodkov nad odhodki, s katerim se je pokril preseiek odhodkov nad prihodki iz

preteklih let, zavod je v skladu z razpolo7ljivimisredstvi uresnidilvse svoje zastavljene cil.je, javna

sredstva so bila porabljena namensko za izvajanje javne sluibe.

Z vesel.jem je poudarila ponos nad celotno podobo 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica in podala

zahvalo vsem zaposlenim, udencem, starlem, dlanom Sveta zavoda in lokalni skupnosti za vso

opravljeno delo, doseike, odzivnost, odgovornost, inovativnost in kritianost.

Zakljudila )e z ieljo, da bi se kakovost s sodelovanjem, zaupanjem

spoitovan.jem, dobro komunikacijo, odprtostlo, nadaljevala tudi v prihodn;e

roki stopali skupaj naproti novim izzivom.

in medsebojnim
ln da bi z roko v

Predsednica ie nato prisotne tlane povabila k morebitni razpravi, vpralanjem.

Zastavljeno je bilo vpralanje, kako napredovanja dodatnih udilnic, glede na to, da je v planu

iiritev telovadnice. Ravnateljica je pojasnila, da ie zadn.ia informaci.ia po obisku pri Zupanu

obdine slovenska Bistrica, da bo obdina v prihodnosti spremljala program soKol, ki spremlja

Stevilo prvosolcev po posameznih letih, kar ii bo v pomod pri odloditvi za gradnjo prizidka naiega

zavoda.

K TO.KI 2:



Sledila je predstavitev FINANaNEGA POROaILA, ki ga je predstavila radunovodkinja Karin Kos

Po kondani predstavitvi je predsednica prisotne povabila k postavitvi morebitnih vpraian; in
(azpravi.

Na vpra5an.je, zakaj so odhodki za leto 2022 za plate, manjsi kot v preteklem letu, je
radunovodkinja pojasnila, da so razlog vi!.jih odhodkov preteklega leta COVID dodatki,
upokojitve, itevilo za poslen ih.

Ob tem je ravnateljica izpostavila ie problem zaposlovanja, saj je na trgu priman.jkljaj kadra

Predsednica je prisotne dlane povabila k potrditvi Letnega porodila za leto 2022, z dvigom rok
Prisotni 6lani Sveta zavoda so Letno porodilo potrdili.

SKLEP 2:

elani Sveta zavoda so potrdili Letno porodilo 2. osnovne iole Slovenska Bistrica za leto 2022.

K TOEKI 5:

Ravnateljica je bila s strani predsednice povabljena k predstavitvi Vzgojnega nadrta 2. osnovne

iole Slovenska Bistrica.

Pojasnila da je razlog za prenovo Vzgojnega nadrta in postopek prenove le tega, da bi nekatere

stvari spremenili oz. bolj dorekli.

Tako je bil sprva oblikovan tim, ki je izhajal iz vizije iole, to je >udenec, ki bo veliko znal in se bo

veselil iivljen.ia<. Usmerjen je bil tudi k vseiivljenjskem u udenju in trajnostnemu razvoju in da

bi se vsak otrok tutil varnega, odgovornega za svoja dejanja in da bi udenci dosledno upoitevali
pravila. V vizijo iole je tako vkljudeno varno in spodbudno udno okolje, ozaveldanje vrednot,
vseiivl.jenjske veSaine in trajnostni razvoj.

Predstavila je prioritetne cilje, kot so: zagotavljanje varnosti in spodbudnega uinega okolja,
razvijanje odgovornosti za svoje vedenje in znanje, proaktivne in preventivne vzgojne
dejavnosti-pogovori (npr. spoitovanje otrokovega dosto.janstva, skrb za varnost v !oli inokolici,
spre.ietost, sodelovanje, zagotavljanje kakovostnega udnega procesa, aktlvno vkljudevanje
uiencev nairtovanje, prevzemanje odgovornosti za svoja dejanja, utenje nenasilnega vedenja
in sproSiene komunikacije...) in dosledno upoitevanje pravil Solskega reda.

Moini vzgojni ukrepi so: razgovor (z udencem, starli, strokovnimi delavci), dodatno spremstvo
strokovnega delavca, premestitev udenca, dogovorjena poravnava materialne lkode, ukrepi v
ved stopnjah, izrek vzgojnega opomina.

V vzgojni nafrt so vkljudene tudi pohvale in nagrade kot so npr. prelernova nagrada, vpis v zlato
knjigo, Zupanova petica, pohvale ob zakl.judku leta.

K vzgojnemu nadrtu iole spada.io tudi Pravila iolskega reda in Seznam kr!itev in postopkov
ukrepanja, ki ju je ravnateljica na kratko povzela in predstavila postopek v primeru kriitev.



Tako pravila iolskega reda vkljudulejo namen in opredelitev pravil, dolinosti, odgovornosti,

zdravstveno varstvo udenca, pravila obnaianja in ravnanja, opravidevanje odsotnosti, pohvale,

priznanja in nagrade, pravice in odgovornosti stariev in tudi, kaj v ioli ni dovoljeno.

Kriitve se deli.jo na laije (npr. mobiteli, neustrezna oprema, grde besede) in teZje (npr. kajenje,

alkohol, fizidni napad, kra;a). Vsem pa sledi postopek ukrepan;a.

V nadal.jevanju je ravnateljica pojasnila, v dem se prenovljen Vzgojni nadrt razlikuje od

prejinjega:

na 5oli je ustanovljen tim za vzgo.jni nadrt, vkljudule prioritetne cilje ter proaktivne in

preventivne vzgojne dejavnosti na ravni oddelka in iole, svetovanje in usmer.janje ter delo s

starsi, vzgo.jne ukrepe in postopke, pohvale in nagrade, posodobljena Je tudi postopnost pri

izreka nju ukrepov in opominov.

Po kondani predstavitvi Vzgojnega nadrta 1e predsednica prisotne povabila k morebitni
postavitvi vpraianj. Ker le teh ni bilo, je predsednica prebrala tudi prejeto mnenje Luka

Repoluska na Vzgojni nadrt in sicer:

Glede priloge A, seznam kriitev, postopkov in ukrepov, je podal mnen.ie, da kadar udltelj

odvzame mobilni telefon udencu, naj striktno zahteva, da udenec ugasne napravo preden mu

ga izrcii, da ne bo priilo do krlitve pravice do zasebnosti in naj se na to opozori uditelje.

Ravnateljica je zagotovila, da bodo uaitel.Ji o tem obveideni na naslednjem petkovem jutranJem

sestan ku.

Predsednica je 6lane povabila k potrditvi Vzgojnega nadrta 2. osnovne lole Slovenska Bistrica.

elani so Vzgojni na6rt z dvigom rok potrdili.

SKLEP 3:

elani Sveta zavoda so Vzgojni nadrt 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica za leto 2022 potrdili,

skupaj s predlaganim popravkom 6lanov Sveta stariev.

K TOEKI 6:

Predsednica je pojasnila, da se glede na pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspeinosti

direktorjev s podrodja lolstva, pri oceni delovne uspeinosti ravnatelja ovrednotijo glede na

dolodena merila in kriterijih, kot so: realizacija programa, kakovost izvedbe programa, razvojna

naravnanost zavoda, zagotavljanje materialnih pogojev. Delno je povzela njen trud oz. aktivnosti

v preteklem koledarskem letu.

S strani ilanov Sveta zavoda .je bila podana pohvala glede pozltivnega poslovanja. Prav tako so bili mnenja,

da je na ioli dobra delovna klima, da se tuti Dnov veter.(

SKLEP 4:

Ravnateljica 2. osnovne Sole slovenska Bistrica, Marjanca Frangez, je upravidena do najviijega

odstotka delovne uspeinosti glede na predstavljena merila in kriterije.

Predsednica je prisotne ilane prosila, da z dvigom rok sprejmejo delovno uspeinost ravnatelja.

alani so bili soglasn i.



K TOEKI 7:

S strani predsedniceje bila predstavljena pobuda uditeljev 2. osnovne iole Slovenska Bistrica, da bi Obdino

Slovenska Bistrica zaprosili za uradnega prevajalca za pomod pri delu s tujci, v primeru uradnih zadev.

Predlagano je bilo, da bi si na MlZ5 pridobili pravno mnenje, kako voditi uradni postopek z udencem,

katerih starii ne znajo slovenskega jezika (ali mora pridobiti prevajalca iola ali starii udenca sami)?

Podano je bilo tudi vpraSanje glede organizacije tedaja za uienje slovenskega jezika. Ravnateljica je

pojasnila, da trenutno nimamo projekta, ki bi to podpiral.

Prav tako je bil predlagan predlog spremembe iolskega okoliia s strani Obtine Slovenska Bistrica

Seja je bila zakljudena ob 18.30

Zapisa la:

Andreja Koren, poslovna sekretarka
Predsed n ica Sveta zavoda:
re5er Veronika
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