Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 11. REDNE SEJE Z DNE 22. 11. 2017.

Dnevni red:
1. Upravljanje spletnega foruma Sveta zavoda
2. Razno
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1:
Sklep 1: Svet šole OŠ Zalog sprejme sklep, da g. predsednik na informacijskega
pooblaščenca naslovi zaprosilo za pridobitev mnenja o prošnji glede dostopov članov
Sveta šole do gradiv na forumu Sveta šole g. administratorju. Hkrati s tem naj se
preveri tudi, ali je bila v primeru pošiljanja e-sporočil članom Sveta OŠ Zalog s strani
zunanjih pošiljateljev storjena kakršna koli zloraba.
in
Sklep 2: Svet OŠ Zalog sprejme sklep, da ravnatelj do 10. 1. 2018 ugotovi:


dejansko vsebino dopisa informacijskemu pooblaščencu, ki se nanaša na
pridobitev seznama dostopov članov Sveta šole do gradiv Sveta šole in ki
ga je g. K. posredoval informacijskemu pooblaščencu;



dejansko vsebino odgovora informacijskega pooblaščenca g. K. oz.
originalen dopis, ki ga je le-ta prejel od informacijskega pooblaščenca;



razlog pomanjkljivega odgovora predsedniku Sveta šole in ravnatelju v
zvezi z domnevnim mnenjem informacijskega pooblaščenca;



razlog posredovanja domnevnega mnenja informacijskega pooblaščenca le
nekaterim članom Sveta šole;



kje so bili pridobljeni podatki o e-naslovih članov Sveta šole v primeru
pošiljanja e-sporočil T.K. in R.A.;



kje in kako je bilo pridobljeno gradivo MIZŠ 2. seje Sveta šole, ki je
omenjeno v elektronskem sporočilu ge. R.A. na dan seje 22. 2. 2017.
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in
Sklep 3: Svet šole sprejme sklep, da mora vodstvo šole čim prej zagotoviti nemoteno in
varno delovanje foruma Sveta šole. Ravnatelj naj do 10. 1. 2018 pri ARNES-u ugotovi,
ali je možno ugotoviti domnevne zlorabe foruma Sveta šole OŠ Zalog.

K točki 2:
Sklep 4: Svet šole OŠ Zalog sprejme sklep, da predsednik Sveta šole dopis v zvezi s
pregonom zoper učitelja M.P. posreduje na Policijsko postajo Moste, in sicer do 24. 11.
2017. Osnutek predloga je priloga zapisnika.

Seja se je zaključila ob 19:40 uri.

Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec

Predsednik Sveta šole:
Dejan Garbajs
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