
SVET ZAVODA
osNovNE Sole nRoR noeren LrMeu5
LimbuSka cesta 62

2341Limbu5 LimbuS, 29. september 2020

ZAPISNIK

9. redne seje Sveta zavoda Osnovne Sole Rada RobiEa Limbui

ki je bila v torek, 29. septembra 2020, ob 19.00 v udilnici za pouk angle5iine v Osnovni Soli Rada

Robiia LimbuS.

Prisotni: Alei eertalid, Leopoldina Ribi6, Rok Hribernik, lztok Bogolin, Uroi earman,
Damijan Kolarid, Nina Pov5id Trantura, Andreja Cvetko, Stojan Lukman, lztok
Nipid, Marjana Hozjan

Odsotni: /

Sejo je pridela predsednica sveta zavoda ga. Nina Poviid Trantura ter predlagala slededi dnevni red:

Dnevni red:

L. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje z dne 9.9.2020
2. Porodilo o uresnidevanju >Programa Zivljenja in dela OS Rada Robida Limbu5 v Solskem letu

2Ot9/2020
3. Pregled in potrditev,,Letnega delovnega nadrta Sole za Solsko leto 2020/2027"
4. Potrditev,,Cenika storitev za Solsko lelo 2O2O/202!"
5. Postopek imenovanja ravnatelja - pregled in obravnava prispelih vlog
6. Predlogi in pobude
7. Razno

8. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje

Prisotni so se z dnevnim redom strinjali in ga soglasno potrdili.

Ad 1.)

Predsednica Nina Pov5id Trantura je prebrala sklepe zapisnika 8. redne seje z dne 9.9.2020.

SKLEP 9/1: Svet zavoda O5 nada Robiia LimbuS sprejme in potrdi zapisnik 8. redne
seje.

Ad 2.)

Ravnateljica je predstavila >Porodilo o uresnidevanju programa Zivljenja in dela O5 nada Robida

Limbui v Solskem letu201,9/20<. Povedala je, da je bilo zaradi razgla5ene epidemije potrebnih veliko
prilagoditev, nekaj nadrtovanega ni bilo mogoie izvesti v nadrtovani obliki (valeta, prireditve, kondne
ekskurzije...).
Pouk je bil v celoti izveden, vpraianje pa je v usvojenosti ciljev. Bilo je nekaj popravnih izpitov, ki so
jih udenci tudi opravili in napredovali v viSje razrede.
Seznanila nas je z nekaterimi deli; prenovljen parket v telovadnici, dela bodo dokondana v jesenskih

poditnicah.

lmamo nova igrala in mizice ter klopi zunaj pri lipi in pri malijedilnici.



Po predstavitvi in razpravi so dlani Sveta zavoda sprejeli

sKLEP 9/2: Svet zavoda O5 nada RobiEa Limbui sprejema in potrjuje >PoroEilo o uresniEevanju
programa iivtjenja in dela o5 nada RobiEa Limbu5 v Solskem letu 2Ot9l2O.

Ad 3.)

Ravnateljica Mojca Kirbi5 je predstavila >Letni delovni nadrt Sole za Solsko leto 2O2O/21<.

Pripravljen je tako, kot da bo pouk potekal v normalnih okoli5dinah. Udni proces bomo prilagajali

glede na trenutno situacijo in glede na podana navodila NIJZ in vlade.

sKLEP 9/3: Svet zavoda O5 nada Robita potrjuje letnidelovni naErt Sole za Solsko leto
2O2Ol2t.

Ad 4.)
Ravnateljica Mojca Kirbi$ je predstavila cenik storitev 5ole, ki je glede na lansko Solsko leto
nespremenjen. Predstavila je spremembe v zvezi s financiranjem popoldanskih aktivnosti v
telovadnici, ki se po novem letu pripravljajo iz strani Mestne obdine Maribor, ki je lastnica Sole in
telovadnice.

SKTEP 9/4: Svet zavoda sprejme in potrdi Cenik storitev za 5olsko leto 2O2O(2L.

Ad s.)

Odpiranje prispelih vlog.

SKLEP 9/5: tlani Sveta zavoda O5 nada RobiEa Limbu5 so po evidentiranju prispelih vlog za

imenovanje ravnatelja/ice ugotoviti, da je bilo pravoiasno vloiena 1 prijava,
prepozno prispelih vlog ni bilo.

Pristopili smo k pregledu prispele vloge za razpisano delovno mesto ravnatelja zavoda OS Rada

Robida LimbuS.

SKLEP 916: Po pregledu prispele vtoge Svet zavoda 05 nada Robiia ugotavlja, da je vloga
kandidatke Mojce Kirbi5 popolna in kandidatka izpolnjuje zahtevane pogoje za

imenovanje ravnateljice.

elani Sveta zavoda smo pristopili k vsebinski obravnavi vloge. Vsebino iivljenjepisa in program

vodenja smo natandno prebrali.

Po branju se je razvila razprava z nadrtovanjem nadaljevanja postopka. Razvila se je razprava o
smiselnosti predstavitve prijavljene kandidatke, ki je hkrati tudi dosedanja ravnateljica 05 Rada

Robida LimbuS. Sprejeli smo naslednji sklep:

SKELP 917:Pred zaprosilom Sveta zavoda za mnenje uEiteljskega zbora, obrazloienim mnenjem
lokalne skupnosti in obrazloienim mnenjem Sveta stariev, kandidatkizaradi
objektivnih razlogov ne bo potrebno izvesti predstavitve pred ilani Sveta zavoda.



SKTEP 9/8: Tajno glasovanje, s katerim bo uEiteljski zbor oblikoval mnenje o
kandidatki, ki izpolnjujejo pogoie, bo v sredo, 14. 10. 2020.
Organizacija in izvedba oblikovanja mnenja uEiteljskega zbora je v domeni
komisije, ki ie bila za to imenovana na 15. seji Sveta zavod a 127,2.20171.

Ad 6.)

elani Sveta zavoda niso imeli predlogov ali pobud

Ad.7.)
Zaradi Stevilnih vmeiavanj stariev v delo uditelja, v vzgojni proces in organizacijo dela 5ole, se je

razvila razprava o mejah, ki jo starii v danainjem iasu vse pogosteje prestopajo. Predstavnikom
Sveta starSev smo naloZili, da na seji Sveta stariev spregovorijo o omenjeni temi in star5em osvetlijo
podrodja, kamor jim je dovoljeno vstopati oz. imajo pravico, celo dolZnost delovanja (vzgoja lastnega

otroka, privzgajanje delovnih in udnih navad, upoStevanje avtoritete in primeren odnos do le te,
poznavanje in upo5tevanje sploino veljavnih pravil druibe ...).

Podrodja kot so vsebine obravnavanih tem pri pouku, nadini izvedbe udnih ur, organizacija posebnih

dogodkov, noienje za5titnih mask pri ufiteljih, zadrtana pot voinje 5olskega avtobusa ..., pa sodijo v
avtonomijo utitelja oz. 5ole.

Sejo smo za kljudili ob 20.50 uri in se dogovorili, da bo naslednja seja 4. 1.1. 2020 ob 19.00. Takrat
bomo prebrali prispela mnenja in izvedlivolitve.

Zapisa la:

Marjana Hozjan

Predsed nica Sveta zavoda :

Nina PovSid Trantura
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