Na podlagi sklepa Sveta šole sprejetega na 2. redni seji dne 20. 2. 2013 Svet šole objavlja
DNEVNI RED TER SPREJETE SKLEPE 12. REDNE SEJE Z DNE 18. 1. 2018

Dnevni red:
1. Upravljanje spletnega foruma Sveta zavoda (nadaljevanje 1. točke dnevnega
reda 11. seje Sveta)
2. Realizacija sklepov 11. seje Sveta
3. Razno
K točki 1:
- ni sklepa K točki 2:
Sklep 1: Svet šole ugotovi, da sta sklepa 2 in 3 z 11. seje Sveta šole ostala nerealizirana in
da g. ravnatelj do 10. 1. 2018 ni poročal o izvedenih nalogah. Svet šole ga opozarja na
nerealizirano nalogo in mu naroča, da do naslednje seje Sveta šole, ki bo 13. 2. 2018,
pripravi konkretne odgovore na omenjena sklepa.
in
Sklep 2: Svet šole sprejme sklep, da predsednik Sveta šole pripravi prijavo, namenjeno
informacijskemu pooblaščencu, in sicer za primer zlorabe elektronskih naslovov članov
Sveta šole s strani g. T.K., zlorabe elektronskih naslovov s strani ge. R.A., zlorabe
gradiva Sveta šole z njene strani za sejo z dne 22. 2. 2017 in za primer zlorabe osebnih
podatkov otrok v dopisu ge. R.A., ki je bil 22. 2. 2017 z njene strani naslovljen na člane
Sveta šole.
in
Sklep 3: Svet šole ugotovi, da g. ravnatelj ni posredoval akta o sistemizaciji delovnih
mest OŠ Zalog, kot je bilo dogovorjeno na 11. seji Sveta šole. Svet šole zato g. ravnatelju
naroča, da omenjeno gradivo pripravi do naslednje seje.
in
Sklep 4: Pripomb na zapisnik 11. seje Sveta šole ni bilo. Člani zapisnik potrdijo.
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K točki 3:
Sklep 5: G. ravnatelj pripravi poročilo o sistemu spremljanja napredka otrok ter
načinih prilagoditev individualizacije in diferenciacije. Pri tem se naj v anonimizirani
obliki tudi številčno pove, koliko je načinov posamičnih prilagoditev individualizacije in
diferenciacije ter se jih ustrezno našteje in poimenuje.
in
Sklep 6: Člani Sveta sprašujejo g. ravnatelja, kako in na kakšen način je zaposlene
seznanjal z delovnimi ocenami, kdaj jih je nazadnje ocenil ter kakšna dokazila ima, da
jih je z oceno seznanil.

Seja se je zaključila ob 20.15 uri
Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec

Predsednik Sveta šole:
Dejan Garbajs
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