OŠ JANKA MODRA,
DOL PRI LJUBLJANI
SVET ZAVODA
Dol pri Ljubljani, 14.6.2018

Zapisnik 8. seje Sveta zavoda OŠ Janka Modra,
Dol pri Ljubljani
Čas in kraj seje: 7.6.2018 ob 16:30, v zbornici matične šole OŠ Janka Modra, Dol pri Ljubljani.
Prisotni:
Predstavniki zaposlenih na zavodu: Nataša Jerina, Nina Kocjan, Robert Slabanja, Bernarda
Jerič Mohar;
Predstavniki staršev: Tomaž Grad, Iztok Kadunc, Vesna Lukežič;
Predstavnica ustanoviteljice: Mihaela Mekše, Marija Nolimal, Slađana Brodnik;
Ostali vabljeni: Gregor Pečan, Zdenka Peklaj;
Odsotni: predstavnica zaposlenih Tadeja Pirc;
Odsoten izmed ostalih vabljenih: predsednik sveta staršev Jure Rabič.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Obravnava in potrditev zapisnika 7. redne seje sveta zavoda
z dne 27. 3. 2018.
3. Obravnava predlaganih sprememb v Pravilih šolskega reda zavoda in v Hišnem redu
zavoda.
4. Obravnava pritožb glede sprejema otrok v vrtec.
5. Razno.

Ad1)
Prisotnih je 10 članov Sveta zavoda, zato je Svet zavoda sklepčen.
SKLEP: Svet zavoda soglasno potrdi predlagan dnevni red.
Ad2)
Na zapisnik 7. sveta zavoda ni bilo komentarjev in pripomb.
SKLEP: Svet zavoda potrdi zapisnik 7. redne seje sveta zavoda z dne 27.3.2018.
Sklep je sprejet soglasno.
Ad3)
Ravnatelj na kratko predstavi pobudo sveta staršev za spremembo Pravil šolskega reda in
Hišnega reda zavoda. Predlagali so spremembo glede prinašanja telefonov v šolo in prihoda v
šolo s kolesi. Telefone naj bi bilo dovoljeno prinašati v šolo, medtem, ko bi uporaba telefonov
med poukom bila še vedno prepovedana, saj jih potrebujejo predvsem zaradi popoldanskih
dejavnosti, prevozov ipd.

Na šoli je bil izveden enak postopek glede predlaganih sprememb, kot je bil, ko so se omenjena
pravila prvotno sprejemala. Najprej so pridobili mnenje učencev, na roditeljskih sestankih
mnenje staršev in mnenje učiteljskega zbora. Potem je vse skupaj bilo predstavljeno na seji
sveta staršev. Večina je glasovala tako, da je prinašanje mobilnih telefonov v šolo prepovedano
in da je prihod v šolo s kolesi dovoljen.
Med člani je potekala debata o prinašanju telefonov v šolo, vzrokih in posledicah… Ravnatelj
je povedal, da si učenci lahko izposodijo telefon v tajništvu in pokličejo domov, če je kaj
nujnega. Članica je izpostavila problem, da je zaradi prepovedanega prinašanja telefonov v šolo
zelo obremenjeno tajništvo šole, ker jih veliko telefonira tekom celega dne. Izpostavljeno je
bilo tudi, da se je neki učenec slabo počutil in mu učiteljica ni dovolila poklicati domov. Član
je predlagal, naj starši sami presodijo ali otrok potrebuje telefon ali ne. Ker ni dovoljeno
prinašati telefonov v šolo, nekateri starši pa smatrajo, da ga otrok potrebuje, mu dovolijo
prinesti telefon šolo in ga s tem navajajo na kršenje pravil.
Člani so glasovali o predlagani spremembi 5. člena Pravil šolskega reda in o splošnih navodilih
Hišnega reda zavoda.
SKLEP: Svet zavoda ne soglaša s predlagano spremembo 5. člena Pravil šolskega reda in
splošnih navodil Hišnega reda zavoda glede prinašanja mobilnih telefonov v šolo.
Sklep je sprejet z 9 glasovi ZA in 1 PROTI.
SKLEP: Svet zavoda soglaša, da se črta kolesa iz druge alineje pod rubriko Prihod v šolo,
začetek pouka in odhod domov.
Sklep je sprejet soglasno.

Ad4)
Pomočnica ravnatelja za vrtec Zdenka Peklaj je povedala, da so prejeli eno pritožbo glede
sprejema v vrtec. Sklicevali so se na to, da niso prejeli točk za stalno in dejansko bivališče v
občini Dol pod prvim kriterijem 20. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec. Priložili so tudi
osebni dokument, iz katerega je razvidno stalno bivališče.
Vrtec pred zasedanjem komisije za sprejem v vrtec preveri podatke na vlogah iz uradnih
evidenc. Prejeli so informacijo, da ima otrok stalni naslov v drugi občini in iz tega naslova niso
dodelili točk pod prvim kriterijem.
Člani so pregledali predloženo gradivo, preučili dejstva in ugotovili, da je komisija na dan
zasedanja pravilno točkovala vlogo.
SKLEP: Pritožba vlagatelja se zavrne.
Sklep je sprejet soglasno.
Ad5)

Ravnatelj je pohvalil NPZ za 9. razred, kjer so bili rezultati nad državnim povprečjem.
Pogovarjali so se tudi o počitniškem varstvu, ki ga organizira občina.
Zaključek seje ob 17:30 uri.
Zapisala: Metka Lupše
Predsednica Sveta zavoda:
Mihaela Mekše

