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SVET ZAVODA 

OŠ MALA NEDELJA 

MALA NEDELJA 37 

9243 MALA NEDELJA 

Datum:  29.9.2016  

Št.: 900-2/2016-8 

ZAPISNIK 

1. redne seje Sveta zavoda OŠ Mala Nedelja, ki je bila v četrtek, 29.09.2016 ob 17.00 uri 

v zbornici šole. 

Prisotni, opravičeno, neopravičeno odstotni in drugi prisotni: Glej listo prisotnosti (priloga) 

 

Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnikov prejšnje seje: 

- Redne seje, 29. 02. 2016 

- Korespondenčne seje, 26.04. 2016 

2. Poročilo šole in vrtca o preteklem šolskem letu 

3. Potrditev poročil šole in vrtca za preteklo šolsko leto 

4. Predstavitev VZGOJNEGA NAČRTA OŠ Mala Nedelja za šolsko leto 2016/2017 

5. Sprejem VZGOJNEGA NAČRTA OŠ Mala Nedelja za šolsko leto 2016/2017 

6. Predstavitev PRAVIL ŠOLSKEGA REDA OŠ Mala Nedelja za šolsko leto 2016/2017 

7. Sprejem PRAVIL ŠOLSKEGA REDA OŠ Mala Nedelja za šolsko leto 2016/2017 

8. Predstavitev LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2016/2017 

9. Sprejem LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2016/2017 

10. Predstavitev Pravilnika o šolski prehrani 

11. Sprejem Pravilnika o šolski prehrani 

12. Aneks k pogodbi o zaposlitvi ravnateljice 

13. Pripombe, želje, predlogi…razno 

 

K1 

Predsednica, ga. Nataša Vrabl je prebrala oba zapisnika preteklih sej. Na noben zapisnik ni 

bilo pripomb, zato smo ju z dvigom rok soglasno sprejeli. 

 

K2 in K3 

Poročili o preteklem šolskem letu za šolo in vrtec je predstavila ravnateljica. Obe poročili sta 

priloga 1 in 2 k temu zapisniku. Člani Sveta zavoda smo sprejeli SKLEP ŠT. 1: Poročili za 

šolo in vrtec za šolsko leto 2015/2016 se potrdita. 
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K4 in K5 

Vzgojni načrt OŠ Mala Nedelja za šolsko leto 2016/2017 nam je predstavila pedagoginja, ga. 

Nina Škraban. Vzgojni načrt je priloga 3 k temu zapisniku. Člani Sveta zavoda smo sprejeli 

SKLEP ŠT. 2: Vzgojni načrt za šolsko leto 2016/2017 se potrdi. 

 

K6 in K7 

Ravnateljica je predstavila tudi Pravilnik šolskega reda OŠ Mala Nedelja za šolsko leto 

2016/2017, ki je priloga 4 temu zapisniku. Na pravilnik ni bilo pripomb, zato smo člani Sveta 

zavoda sprejeli SKLEP ŠT. 3: Pravilnik šolskega reda za šolsko leto 2016/2017 se potrdi. 

 

K8 in K9 

Letni delovni načrt OŠ in vrtec Mala Nedelja za šolsko leto 2016/2017 nam je predstavila 

ravnateljica in sta priloga 5 in 6 k temu zapisniku. Na LDN šole in vrtca ni bilo nobenih 

pripomb, zato smo sprejeli SKLEP ŠT. 4: Letna delovna načrta za šolsko leto 2016/2017 za 

šolo in vrtec se potrdita. 

 

K10 in K11 

Ravnateljica nam je predstavila novi Pravilnik o šolski prehrani na OŠ Mala Nedelja. 

Pravilnik, ki ga je šola imela od leta 2010 je bil že zastarel, zato smo pripravili novi pravilnik 

je tudi priloga 7 k temu zapisniku. Člani Sveta zavoda so sprejeli SKLEP ŠT:5: Pravilnik o 

šolski prehrani za OŠ Mala Nedelja se potrdi. 

 

K12 

Ravnateljica je edina oseba na šoli, ki ima ustrezno izobrazbo za poučevanje DKE. Tako 

poučuje DKE 1 uro tedensko v 7. razredu in 1 uro tedensko v 8. razredu. Ravnateljica svojo 

obvezo dopolnjuje še v šolski knjižnici. Posledično ima ravnateljica 1 uro povečanega obsega 

dela za kar je potrebno z MIZŠ skleniti Aneks k Pogodbi o zaposlitvi ravnateljice za šolsko 

leto 2016/2017. Člani Sveta zavoda so sprejeli SKLEP ŠT. 6: Ravnateljica OŠ Mala 

Nedelja, ga. Breda Žunič sklene z MIZŠ za šolsko leto 2016/2017 Aneks k Pogodbi o 

zaposlitvi za 1 uro povečanega obsega dela.  

 

K13 

Predsednica Sveta zavoda, ga. Nataša Vrabl nas seznani, da je potrebno razrešiti predstavnico 

ga. Alenko Kosi, saj je njena hči v šolskem letu 2015/2016 končala šolanje in tako ga. kosi 

več ni predstavnica v Svetu staršev OŠ Mala Nedelja in tako posledično tudi ne more biti 

predstavnica staršev v Svetu zavoda. Svet starše mora na svoji naslednji seji izvoliti novega 

predstavnika v Svet zavoda OŠ Mala Nedelja. 
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Ravnateljica nas je seznanila, da je na skupnem roditeljskem sestanku staršev bil podan 

predlog, da bi obrnili progo šolskega avtobusa, tako da bi 2. razvoz potekal tako, da bi 

avtobus najprej peljal v Drakovce in nato v Precetince, Radoslavce,… proti Moravcem. 

Predlog je bil sprejet na Svetu staršev in bo v mesecu oktobru šolski avtobus že začel voziti 

po novem voznem redu. 

Ravnateljica nas je tudi seznanila, da smo se prijavili na razpis MIZŠ Popestrimo šolo. Če bi 

na razpisu bili izbrani, bi lahko zaposlili multiplikatorja in s tem tudi tej osebi omogočili 

opraviti pripravništvo ter strokovni izpit. Če bomo na razpisu izbrani bomo izvedeli v mesecu 

novembru. 

 

Sejo smo zaključili ob 19.00 uri. 

 

 

Zapisnikarica:                                                                      Predsednica sveta zavoda: 

 

Aleksandra Horvat                                                                       Nataša Vrabl 
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