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Zapisnik Seje sveta zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha
v šolskem letu 2018/2019
Datum: 9. 10. 2018 v zbornici OŠ Karla Destovnika-Kajuha, Jakčeva ul. 42,
1000 Ljubljana
Ura:

18.00 – 20.30

Prisotni člani: g. Miha Škofic, g. Hamze Dani Jokhadar, ga. Vanja Vučetić
Dimotrovski, Marjeta Vaupotič, Urška Čarni, Polona Ucman, Marija
Cafnik in Ida Krušič Smrekar.
Drugi prisotni: Sonja Šorli, ravnateljica in Alenka Plevnik, pomočnica ravnateljice
Opravičeno odsotni: g. Igor Pigac, g. Peter Pinter, g. Aleš Dakić

Dnevni red:
1. Potrditev sklepčnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Pregled zapisnika Seje sveta zavoda z dne 6. 3. 2018
4. Seznanitev z letnim poročilom šole za leto 2017/2018
5. Seznanitev in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019
6. Pobude in predlogi

K 1. točki:
Predsednica je preverila prisotnost članov in ugotovila sklepčnost na seji.
K 2. točki:
Predsednica Sveta zavoda je predlagala dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom.
Navzoči so se z dnevnim redom strinjali.
K 3. točki:
Na zadnji Zapisnik seje sveta zavoda OŠ Karla Destovnika-Kajuha ni bilo pripomb.
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SKLEP: Zapisnik je sprejet.
K 4. točki:
V okviru poročila ravnateljice za preteklo šolsko leto, so člani sveta zavoda
pohvalili poročilo o rezultatih NPZ. Izpostavili so kvalitetno pripravljeno poročilo
MAT in SLJ. Poročilo o rezultatih pri KEM poda ravnateljica na svetu.
Ravnateljica članom poda poročilo o vzgojnem delovanju šole in pove, da se bo v
dokumentu Vzgojni načrt šole opravilo nekaj popravkov. Popravljen dokument bo
objavljen na spletni strani šole.
G. Jokhadar izpostavi popravljanje ocen. Učiteljica Marjeta Vaupotič poda razlago,
zakaj so se učitelji odločili, da se negativnih ocen ne popravlja. Na vprašanje ali je
popravljanje ocen želja otroka ali staršev, pove, da so starši v večini primerov tisti,
ki želijo, da otrok popravi slabo oceno, saj s pridobljeno oceno niso zadovoljni.
SKLEP: Z Letnim poročilom za leto 2017/2018 so bili člani seznanjeni in nanj ni
bilo proipomb.
K 5. točki:
Člani sveta šole so pregledali Letni delovni načrt šole za 2018/2019 in ga soglasno
sprejeli.
SKLEP: Letni delovni načrt OŠ Karla Destovnika-Kajuha za šolsko leto
2018/2019 je sprejet.
K 6. točki:
Ravnateljica prisotne člane seznani s povprečno zaključno oceno po razredih za
šolsko leto 2017/2018. Za ta podatek so starši zaprosili na Seji Sveta staršev dne 4.
10. 2018. Poročilo je priloga zapisniku.
Ravnateljica prisotnim poda poročilo o zapisniku sestanka četrtne skupnosti, kjer je
bila na dnevnem redu tudi problematika parkiranja v naselju in pove, da šola rešuje
težavo parkiranja pred vhodom v šolo v skladu s pristojnostmi. Šola bo tudi v
prihodnosti, tako kot je to delala do sedaj, o problematiki obveščala Mestno
redarstvo in PP Moste.
Na vprašanje g. Jokhadarja v zvezi s spomenikom pred šolo, ravnateljica pove, da
je ponovno seznanila pristojne ustanove in sedaj čaka na njihov odgovor.
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Predstavnike staršev je zanimalo, koliko učencev je bilo odsotnih dne 29. 9. 2018,
ko je bila delavna sobota. Ravnateljica pove, da večjih odsotnosti ni bilo zaznati,
razen v 9. a-razredu, kjer je bilo prisotnih 9 od 16. učencev. V ostalih razredih so
bili učenci odsotni zaradi bolezni ali pa so imeli status športnika.
Predlagane cene najema uporabnine šolskih prostorov na uro so:
 Velika telovadnica 24 evrov
 Mala telovadnica 17 evrov
 Estetska učilnica 10 evrov
 Učilnica 6 evrov.
SKLEP: Svet šole potrdi predlagane cene.

Ljubljana, 10. 10. 2018
Zapisala:
Alenka Plevnik

Predsednica Svet a šole:
Marija Cafnik
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