
ZAPISNIK 12. redne seje
Sveta zavoda 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica

eetrtek, 29.9.2022, ob 17.00, uiilnica N20

Prisotni alani: Zoran Koiid, Alenka Puinik, Jernej Hren, Korent Urek Spela, Veronika Freier,
lgor Keber, Karin Kos, Marija Ma.ler

Odsotni ilani: Peter Cvahte, Luka Repolusk, Lutka Sraml
Prisotni vabljeni: Marjanca Frangei, Urika Motaln,
Odsotni vabljeni: Sara Le5nik Cvetek, Klavdija Verdev

1. Ugotovitev sklepinosti in pregled sklepov preteklih sej Sveta zavoda

2. Porodilo o delu lole v Solskem letu 2021122.

3. Letnidelovni natrt iole za Solsko lelo 2022123.

4. Pobude in predlogi ilanov Sveta zavoda.

K TO.KI 1:

Predsednica Sveta zavoda je uvodoma pozdravila vse ilane in vabljene. Predstavilaje novo,
nadomestno dlanico, Spelo Korent Urek (izvoljeno s strani Sveta stariev dne 27.9.20221, ki je
nadomestila Ano Budar.

Ugotovljena je bila sklepinost Sveta zavoda, zato je sledila predstavitev dnevnega reda, ki je
bil soglasno potrjen.

V nadaljevanju seje je predsednica prebrala sklepe preteklih sej in jih podala v razpravo.
Razprave ni bilo.
Predsednica je dlane povabila k potrditvi sklepov prejlnjih sej. elani so pretekle sklepe
soglasno potrdili.

SKLEP 1:

elani Sveta zavoda so soglasno potrdili sklepe preteklih sej Sveta zavoda.

K TOEKI 2:
Ravnateljica je bila s strani predsednice povabljena k predstavitvi Porotila od delu Sole v iolskem letu
2021/2022.

Predstavljeno je bilo: Stevilo oddelkov in uiencev, uani uspeh udencev, realizacija izbirnih predmetov,

uspeh na NPZ-.iih, dnevi dejavnosti, interesne dejavnosti, projekti, Sole v naravi. (podrobnosti so bile
posredovane v prilogi vabila)

Ob koncu predstavitve se je ravnateljica zahvalila vsem delavcem zavoda, starlem in lokalni skupnosti
za odgovorno opravljeno delo, doseike, odzivnost, kritiinost, inovativnost in ustvarjalnost v ielji, da se

sodelovanje nadaljuje v razumevanju, dobri komunikaciji in medsebojnem spoitovanju ter zaupanju.
Po predstavitvije predsednica povabila vse prisotne dlane k razpravi. Razprave ni bilo.

Sledilo je glasovan.je k pozitivnemu mnenju k Porotilu o delu Sole v 5ol. letu 202U2022.

Dnevni red:



SKIEP 2:
Svet zavoda je z glasovi vseh prisotnih na seji podal pozitivno mnenje k Poroiilu o delu Sole v
Solskem letu 2021 I 2022.

K TO.KI 3:
Predsednica je ravnateljico povabila 5e k predstavitvi Letnega delovnega nadrta 5ole za iolsko leto
202212023.

Ravnateljica je predstavila izhodiSia iz Letnega delovnega naarta iole 202212023: itevilo udencev in

oddelkov na 5oli, dneve de.lavnosti, ocenjevalna obdobja, potitnice, projekte, v katerih iola sodeluje ter
druge dejavnosti, katere iola ponuja, datume in predmete, pri katerlh se bodo izvajali NPZ-ji;
predvidene termine drugih de.javnosti (teaa.ii plavanja, Sole v naravi, kolesarski tedaj, intenzivne pevske

vaje, tabor za nadarjene, plesniteiaj), predvidena tekmovanja, ki se jih udenci lahko udeleiijo;
ekskurzije po posameznih razredih, interesne de.javnosti, govorilne ure, roditeljski sestanki.
(podrobnosti so bile posredovane v prilogi vabila)

Med drugimi dejavnostmiSole so bile 5e posebej izpostavljene:
- Branje pod kroinjami, kije bilo letos ie izvedeno in je doseglo izjemen uspeh in navdu5enje pri

uaencih ter predstavlja dober uvod v bralno znadko. V okviru te dejavnostije uience obiskal
tudi literarni ustvarjalec Franc Rozman Roza.

- Bukvarnica, ki ie postavljena pred knjiinico in iz katere si lahko udenci prosto sami sposojajo in

vratajo knjige, po ieljijih lahko tudi obdriijo, lahko pa vanjo dodajo tudi kakino svojo knjigo od
doma.

- Male sive celice - utenci so se uvrstili naprej in gredo na snemanje na televizijo.

Po predstavitvije predsednica povabila vse prisotne alane k razpravi.

Podano je bilo vpra5anje o Stevilu predlaganlh udencev za Zoisovo Stipendijo - odgovor bo dlanom
posredovan naknadno preko elektronske po5te.

Sledilo.je vpralanje o Stevilu vkljutenih uiencev tujcev - ravnateljica je pojasnila, da je v danem
trenutku v naio !olo vkljuienih skupno 89 utencev tujcev, kar predstavlja velik delei glede na celotno
itevilo vkljutenih otrok v 5olo. Claniso predlagali, da bi Svet zavoda na Obiino Slovenska Bistrica (ga.

Jereb) naslovil proinjo za sorazmerno porazdelitev utencev med obema osnovnima Solama, glede na

itevilo vpisan ih uiencev.

SKLEP 3:

Svet ravoda bo na Obtino Slovenska Bistrica naslovil pro5njo za enakomerno porardelitev tujih
driavljanov glede na itevilo vpisanih uiencev.

V nadaljevanju je sledilo glasovanje k pozitivnemu mnen.ju k Letnemu delovnemu nadrtu iole za 5olsko

lero 202212023.

SKIEP 4:

Svet zavoda je z glasovi vseh prisotnih na seji podal pozitivno mnenje k tetnemu delovnemu naartu

Sole za iolsko leto 202212023.

Sledilo je povabilo ravnateljici k predstavitvi predloga dodatnega programa 2. osnovne lole
Slovenska Bistrica.



elani so bili s strani predsednice povabljeni k potrditvi predloga dodatnega programa, ki so ga

soglasno z dvigom rok tudi potrdili.

SKTEP 5:

elani Svet zavoda so soglasno potrdili predlog dodatnega programa 2. osnovne Sole Slovenska
Bistrica.

Ob koncu je predsednica predstavila ie Dogovor o financiranju Sole za ravnatella, sklenjen s sedanlo
ravnateljico Marjanco Frangei v mesecu septembru 2027, ki vkljuduje dogovor, da bo zavod javni

usluZbenki poravnal stroike do polovice zneska iolnine.
Glede na dejstvo, da je Marjanca Frangei bila imenovana za ravnateljico in je 5olo za ravnatelje tudi
uspesno zakljutila, kar ie tudi pogoj za delovno mesto ravnatel.ia, je bilo predlagano, da se sklen.ien
dogovor prekliae in se Marjanci Frangei poravna ie drugi del Solnine 5ole za ravnatel.je in ravnateljski
izpit v znesku 27 L,45€.

Predsednica je dlane povabila h glasovanju k predlogu preklica predstavljenega Dogovora o
financiranju, ki so ga dlani tudi potrdili.

SKLEP 6:

elani Sveta zavoda so soglasno potrdili preklic Dogovora o financiranju, ki je bil sprejet 3. 9. 2021 in
sprejeli sklep, da se ravnateljici Marjanci Frangei poravna 3e drugi del Solnine Sole za ravnatelje in
ravnateljski izpit v znesku 271,45€.

K TO.KI 4:
Pobud in predlogov ilanov Sveta zavoda ni bilo.

Seja je bila zakljuaena ob 18.10.

Zapisa la:

Andreja Koren, tajn ica VIZ
Predsednica Sveta zavoda
Freier Veronika
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