
ZAPISNIK 9. redne seje
Sveta zavoda 2. osnovne 5ole Slovenska Bistrica

Torek, 10.3.2022, ob 17.00, utilnica N20

Prisotni Elani: Alenka PuSnik, Luka Repolusk, Jernej Hren dr. med. spec. MDP5, Veronika
Freier, lgor Keber, Marija Majer, Karin Kos

Odsotni ilani: dr. Peter Cvahte, Zoran Koiid, Ana Buaar, Luika Sraml
Prisotni vabljeni: Marjanca Frangei, Urika Motaln, Leinik Cvetek Sara
Odsotni vabljeni: Klavd ija Verdev

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepinosti in pregled sklepa zadnje seje Sveta zavoda
2. Predstavitev in potrditev dnevnega reda
3. Porotilo o opravljeni inventuri za leto 2027
4. Obravnava Letnega poroiila za leto 2027

- Poslovno porodilo ravnateljice
- Finanino porof ilo radunovodkinje

5. Realizacija pouka ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja
6. Delovna uspeinost ravnateljice
7. Sprememba sestave Sveta zavoda
8. Pobude in predlogi ilanov Sveta zavoda

K TO.KI 1:

Predsednica Sveta zavoda je uvodoma pozdravila vse tlane in vabljene. Predstavila je novo,
nadomestno ilanico, Marijo Majer (izvoljeno s strani uiiteljskega zbora dne 24.I2.2O2I1, ki je
nadomestila Uriko Motaln (ki je dne 29.LL2OZL podala odstopno izjavo).
Poseben pozdrav pa je bil namen.jen tudi novemu vodstvu 2. osnovne lole Slovenska Bistrica,
ravnateljici Marjanci Frangei in pomodnici ravnateljice Uriki Motaln.
Ugotovljena je bila sklepinost Sveta zavoda, zato je sledilo nadaljevanje seje.
Glede sklepa zadnje seje, do se priprovi predlog sanocije finantnego stonjo zo leto 2020 in
2021, noto se povobi go. lreno Jereb vodjo oddelko zo druibene dejovnosti obtine slovensko
Bistrico no sejo Sveto zovodo, kjer se predstovi situocijo je bilo ugotovljeno, da je bivla
ravnateljica, ga. sonja Arbeiter bila na to temo osebno v stiku z go. Jereb in odgovor je bil
ilanom Sveta zavoda po elektronski poiti posredovan s strani takratne ravnateljice Sonje
Arbeiter, dne 29.77.2O2L.

Tudi ravnateljica Marjanca Frangei je bila v tem tednu na sestanku pri ge. Jereb na obdini
slovenska Bistrica, kjer je bilo dogovorjeno, da se bodo sredstva od uporabe prostorov lole za
leti 2020 in 2021, vraiala po dvanajstinah.

K ToaKr 2:
Predstavljen je bil dnevni red seje ter povabilo k potrditvi le -tega
Dnevni red je bil s straniilanov soglasno sprejet.

K TO.KI 3:
Sara Leinik Cveiek je podala poroiilo o opravljeni inventuri za leto 2O2L (priloga)



K TO.KI 4:
Sledila je obravnava Letnega poroiila za leto 2027.

Ravnatel.iica Marjanca FrangeZ je bila povabljena k predstavitvi POSLOVNEGA POROCILA

ravnateljice, v katerem je povzela nekaj temeljnih zadev in sicer, da je sledila viziji zavoda in
razvojnim nalogam, ki so njene prioritete. Sledili so prednostnim nalogam in.iih izpeljali po

najboljiih moaeh. Stevilo udencev na danain.ji dan je 461, od tega se jih 5 Sola na domu. Pouk

se je izvajal na daljavo, ob uporabi spletnega okolja MS Teams. Prav tako se je izvajal hibridni
pouk.

5ola je sodelovala z Zavodom za iolstvo v okvlru projekta Rap in Pogum, prav tako Spirit.

Uspesno smo sledili 5e drugim projektom. Uaencem so bile ponujene vse oblike pomoii.
lzpeljani so bili NPZ-ji in tekmovan.ja, raziskovalna naloga in dve Soli v naravi. Uspeino je bila

opravljena tudi bralna znadka. Sola je sodelovala s starSi, skrb je bila namenjena tudi
psihidnemu in socialnemu razvoju udencev in karierni orientaciji. Pridobljena so bila nova

rafunalniSka oprema in nova IKT znanja.

Ravnateljica je izpostavila 5e bi tri izzive za prihodnost:
- Prvi izziv je urediti iolski sklad, kajti le tako bomo lahko pridobili del sredstev iz dohodnine.
- Drugi izziv je izobraziti vse uiitelje z IKT znanji, da bodo kvalitetno opravili morebitni pouk

na daljavo in sodelovali v e-zbornici 5ole.

- Tretji izziv je razvojni nadrt zavoda, ki v okviru 2 ali 3 letnih razvojnih ciljev.

Prav tako je izziv prizidek iole.

G. Jernej Hren, je izpostavil izraz >rdelo z nadarjenimi uienci< in predlagal uporabo izraza >delo s

posebej uspeinimi udenci<. Ravnateljica je poiasnila, da gre pri uporabi izraza Ddelo z nadarjenimi

udenci< za uporabo izraza na driavni ravni in da tega ne moremo kar tako sami spreminjati

G. Hren je prav tako izpostavil vpraianje, ali imamo kakine nairte kako ponovno povedati delei
utencev, ki opravljajo bralno znatko in kako z opravljan.iem bralne znadke kaie letos? Koliko otrok
opravi bralno znaiko iz tujega jezika?

Ravnateljica je pojasnila, da se glede bralne znaike pozna vpliv COVID situacl.ie in podala neka.i

resitev: uiencem je odprta moinost, da lahko opravijo bralno znadko >za nazaj<. Ta predlog

ie bil pri udencih zelo dobro sprejet. Prav tako je dopuStena moinost, da udenci poezijo

zamenjajo s proznimi deli.
Ga. Veronika Fre5er pa je podala mnenje glede angleike bralne znadke, kjer.ie situacija

nekoliko teija. Za vedjo motivacijo uiencev je predlagan angleiki bralni kroiek v ioli. Veliko

motivacijo pa utencem opravlja tudi odliina ocena za opravljeno angleiko bralno znadko.

Glede iolanja na daljavo in 5olanja na domu ie ravnateljica pojasnila, da je iolanje na domu

vezano na celo iolsko leto, medtem ko pa je Solanje na daljavo vezano le na neko obdobje v

Solskem letu. Vsi uienci, ki so se iolali na daljavo, so se, po predhodnih povabilih starSev le

teh s strani ravnateljice in medsebojnih pogovorih, ie vrnili v Solske klopi.

Luka Repolusk je izrazil zaskrblienost glede padanja uspeinosti uaencev, glede na pre.iSnja leta

in kako se bo ta primanjkljaj znanja v prihodnje nadoknadil? Ravnateljica je podala razlago, da

je v veliki meri razlog za to Solanje na daljavo in 5olanje na domu, kjer ni stalnega bdenja oz.

motiviranosti s strani uaitelja do udencev. Udencem se tako prihaja nasproti z razlitnimi

moinostmi pomodi in sicer: udna pomot, moino obiskovanje dopolnilnega pouka, individualni

dogovori utencev z uiitelji in na izraieno ieljo posameznikov, moina dodatna razlaga snovi.



Ravnateljica je pojasnila tudi v letnem porodilu uporabljen pojem >nadstandardni utni
pripomotki<. Le ta zajema npr.: grafidne tablice za poudevanje utiteljev na daljavo, kinistetiane
mize, radunalniki, spletne kamere, mikrofon, mikroskopska kamera...

Na vpraianje, ali obsta.ia prednostni red, kako se bodo navedena investicijska vlaganja v
letnem porodilu, izvajala, je ravnateljica razloiila, da je veiina vlaganj odvisna od prizidka 5ole,
prednost pa ima zamenjava talnih oblog v dveh utilnicah.

Sledila je predstavitev FINANaNEGA POROaILA, ki ga je predstavila ratunovodkinja Karin Kos

Predsednica Veronika Freierje prosila za potrditev Letnega poroiila za leto 2021 z dvigom rok.
Prisotni tlaniSveta zavoda so Letno porodilo potrdili.

K TO.KI 5:
Pomodnica ravnateljice, UrSka Motaln je bila povabljena k predstavitvi realizacije pouka ob
koncu prvega ocenjevalnega obdob.ia.
Ocenjevan.le je bilo prilagojeno Covid situaciji: itevilano manj ocen, karantene, okuibe, pouk
na daljavo in hibridni pouk.
Med neocenjene utence se Steje: iolanje na domu, pouk na daljavo, daljia odsotnost zaradi
karantene ali izolacije utencev, starSev ali utiteljev.
Pozitivni uienci: v 7. triadi 92,99o/o, v 2. triadi 90,O6%in v 3. triadi 73,760/o.

Negativni utenci: v t. t(iadi 4,46%, v 2. triadi 8,7O%in v 3. triadi 15,60%.
Neocen.jenih je bilo 4,6%

stevilo negativno ocenjenih udencevje viije kot prej5nja leta, sajje zaradi itevilnih odsotnosti,
izolaci.i in karanten tako uiencev kot uiiteljev, kar nekaj utencev vtem obdobju pridobilo le
eno oceno. Vsi bodo imeli moinost oceno popraviti v drugem ocenjevalnem obdobju.

K TO.KI 6:
Predsednica je predstavila merila za oceno delovne uspeinosti bivie ravnateljice sonje
Arbeiter ravnateljice in delno povzela njen trud oz. aktivnosti v preteklem koledarskem letu.
Nato je prosila ilane, da z dvigom rok sprejmejo delovno uspe5nost ravnatelja. elani so bili
soglasn i.

SKLEP 1:
alani Sveta zavoda so potrdili Letno poroEilo 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica, za leto 2021.

SKLEP 2:

Bivia ravnateljica sonja Arbeiter, je upraviiena do najviSjega odstotka delovne uspeinosti.



K TO.KI 7:
Predsednicaje povzela okroinico MlZ5 v zvezi z izvrSevanjem novega 45. dlena ZOFVI-N v zvezi

s spremembo sestave sveta javnega vzgojno-izob raievalnega zavoda. Zakon je zatel veljati
t4.L.2022.

Stevilo predstavnikov delavcev se po navedenem zakonu zmanj5a iz 5 na 3 dlane. Tako bodo v
novi sestavi sveta zavoda v bodode:3 predstavniki ustanovitelja,3 predstavniki zaposlenih in

3 predstavniki starSev.

Mandat vtrenutnem Svetu zavoda se ohrani. Po poteku mandata se izvedejo volitve po novem
zakonu.
V skladu s tem se popravi tudi Poslovnik o delu sveta zavoda 2. osnovne Sole Slovenska Bistrica.

Sprejetje bil predlog, da se ilanom Sveta zavoda poilje trenutni Poslovnik o delu sveta zavoda,

da se lahko poda kakien predlog.

SKLEP 3:

ilanom Sveta zavoda se poslje sedanji Poslovnik o delu sveta zavoda 2. osnovne Sole

Slovenska Bistrica in se jih prosi za dopolnitve.

G. Hren je izpostavil vpraianje zaprtosti Sole za zunanje izvajalce v popoldanskem dasu, na dan
stavke v vzgoji in izobraievanju. Podan je bil predlog, da se v prihodnje v primeru stavke

dejavnosti zunanjih izvajalcev kljub stavki, izvajajo. Predlog je bil s strani ilanov sprejet.

SKTEP 4:
Sprejme se predlog Elanov Sveta zavoda, da se v primeru stavke, popoldanske dejavnosti
zunanjih izvajalcev v prihodnosti, kljub temu izvajajo.

G. Hren je podal vpraian.le glede nairtovanja teaaja za mame priseljencev, ki je bil uspeSno

izveden ie v preteklosti, v povezavi z vrtcem.
Ravnateljica je vzela predlog na znanje in bo kontaktirala vodstvo vrtca, da bi izvedli skupen
projekt na to temo.

Prav tako je bilo postavljeno vpraianje, kako je z realizacijo 5ol v naravi, ki se lani niso mogle

izvesti.
Ravnateljica je obrazloiila, da sta dve zimski ioli v naravi letos ie bili realizirani, ostale Sole v

naravi pa 5e prav tako bodo.

Ga. Puinikje izpostavila vpraianje glede izvedbe valete in podala vse pohvale za izvedbo valete

v prejinjem iolskem letu.
Ravnateljica je zagotovila, da se valeta naartuje tudi v tem Solskem letu.

Sprejet je bil tudi predlog g. Repoluska, da bi v bodoie imeli najprej seje Sveta stariev in nato

seje Sveta zavoda z namenom, da bi lahko vpraianja in pobude s strani Sveta stariev,

obravnavali na se.jah Sveta zavoda.

K TOEKI 8:



Ravnateljica je sejo zakljudila z besedami, da sodelovanje s Svetom zavoda vidi tako, da bi bili
drug drugemu dober kritidni pri.iatelj, se podpirali in si medsebojno pomagali, saj je vsem
skupen en in isti cilj - delati v dobro otrok in v dobro zavoda.
Zato pritakuje povezano delovanje in sodelovan.je. Povedala je, da bo spoitovala vsa mnenja
tlanov, prav tako predloge in pobude, saj si ieli, da na5 zavod raste in se razvija. Pomembno
je, da se na sejo Sveta zavoda pride z mnenjem tistih, ki jih alani zastopajo. lzrazila je
zaupanje in prepritan.je, da bo sodelovanje s skupnimi modmi in dobrimi namerami, resnidno
tudi uspelo. Zelo vesela pa bo tudi obojestranske pomoai in podpore, saj bo le tako moino
najti sku pne reiitve.
Pohvalila je pripravljenost in se hkrati zahvalila za ie vnaprej poslana vpraianja o temi, ki je
bila obravnavana na seji z iel)o, da bi bilo tako tudi v prihodnje.
Vesela bi bila, da se na svetu doretene zadeve in sprejeti sklepi s strani alanov tudi podprejo
in zagovarjajo. Za doretene stvari pa se seveda pridakuje, da se jih s strani vseh tudi
upoSteva.

Seja je bila zakljuiena ob 18.30

Zapisala:
Andreja Koren

Predsednica Sveta zavoda:
Freier Veronika
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