Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja:
DNEVNI RED ter SPREJETE SKLEPE 4. SEJE SVETA ŠOLE z dne 15. 3. 2017

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta šole z dne 22. 2. 2017 in 3. redne seje Sveta šole z
dne 7. 3. 2017
2. Oblikovanje mnenja o gradivu 2. in 3. seje Sveta šole
3. Izvajanje Vzgojnega načrta OŠ Zalog
4. Seznanitev Sveta šole s postopkom izbire ravnatelja
5. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta šole
6. Seznanitev Sveta šole s prispelimi dokumenti
7. Razno
K točki 1.
Sklep 1 – Zapisnik 2. seje Sveta šole z dne 22. 2. 2017 s popravki ge. Lahajner je bil
sprejet.
in
Sklep 2 – Zapisnik 3. redne seje Sveta šole z dne 7. 3. 2017 je sprejet.

K točki 2.
Sklep 3 - Svet šole se je seznanil z gradivom 2. in 3. seje, ki se nanaša na delo svetovalne
službe in delo Šolskega sklada OŠ Zalog. Svet ugotavlja, da je ravnateljeva dolžnost
ukrepati v skladu s svojimi pristojnostmi glede ugotovljenih nepravilnosti oziroma
nestrokovnega delovanja svetovalne službe, kar izhaja iz Sklepa MIZŠ št. 20102-3452016, z dne 5.1.2017.
Glede na to, da so v gradivu navedene še druge domnevne nepravilnosti glede
siceršnjega dela svetovalne službe in Šolskega sklada, Svet šole nalaga ravnatelju, da
gradivo natančno preuči, preveri navedbe in ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi, ki
izhajajo iz 49. člena ZOFVI.
Nepravilnosti oziroma nestrokovnosti je potrebno odpraviti ter v nadaljevanju
zagotoviti ustrezno in strokovno delo svetovalne službe in Šolskega sklada. Z
ugotovitvami in morebitnimi ukrepi je potrebno seznaniti tudi učiteljski zbor.
K izvajanju naloge je potrebno pristopiti takoj, rok za izvedbo je 3. 5. 2017. O
ugotovitvah in morebitnih ukrepih ravnatelj sproti na rednih sejah seznanja Svet šole.
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K točki 3.
Sklep 4 – Svet šole se je seznanil s poročilom o uresničevanju Vzgojnega načrta OŠ
Zalog. Ravnatelj naj do naslednje seje pripravi poročilo o učinkih vzgojnih opominov.
K točki 4.
Sklep 5 – Svet šole se seznani s poročilom komisije v zvezi z razpisom za
ravnatelja/ravnateljico in v nadaljevanju sprejme sklep, da je zapisnik komisije s
prilogami shranjen v tajništvu šole in dostopen članom Sveta šole na vpogled. Vsak
vpogled v dokumentacijo tajništvo šole dokumentira.
K točki 5.
- ni bilo sklepa K točki 6.
- ni bilo sklepa K točki 7.
- ni bilo sklepa -

Seja se je zaključila ob 20.55.

Predsednik Sveta šole:
Dejan Garbajs

Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec
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