
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA ZAVODA OS GRM

Cas'. 27 . 9. 2021, 18.00 - 19.30

Kraj:.udilnica Stevilka 103 Osnovne Sole Grm

Prisotni: Polonca Bilbija (pomodnica ravnateljice), Melita Blatnik, Anton Dragan, Nata5a-Filip,
Majda Krile, Zdenka Mahnid (ravnateljica), Mirjana Martinovid, Petra Nogra5ek, Helena Sterk,
Vesna Zobari6, Miha Vrbinc, Marko Zupandid

Odsoten: Miran Hudoklin

Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepdnosti
2. Pregled zapisnika zadnle seje sveta zavoda
3. lzvolitev predsednika sveta zavoda
4. Porodilo o delu v Solskem letu 202012021

5. Predstavitev in razorava o Letnem delovnem nadrtu OS Grm za Solsko leto2021l2O22
6, Potrditev cenika OS Grm
7. Razno

K1
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI IN SKLEPENOSTI
Podpredsednica sveta zavoda je ugotovila, da je svet zavoda sklep6en.

K2
PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA ZAVODA
Podpredsednica sveta zavoda je pregledala vse sklepe zadnje seje.

Sklepi 2. seje:
1. svet zavoda se je seznanil s pregledom uresnidevanja prednostnih nalog,
2. svet zavoda je obravnaval in sprejel Letno porodilo zaleto2020,
3. svet zavoda je obravnaval in sprejel Kadrovski in Finandni na6rt.za leto 2021,
4. ravnateljica je dosegla 100 % vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspe5nosti in potrdili

izoladilo redne delovne usoe5nosti v vi5ini 5 %.

SKLEP 1

Cfani sveta zavoda ugotavljajo, da so bili vsi sklepi realizirani, na zapisnik ni pripomb
in potrjujejo zapisnik 2. seje sveta zavoda.

K3
IZVOLITEV PREDSEDN I KA SVETA ZAVODA
Helena Sterk je za predsednico sveta zavoda predlagala sedanjo podpredsednico Melito
Blatnik. Ker se je odprlo mesto podpredsednika, je bilo potrebno izbrati tudi novega
podpredsednika. Za podpredsednika sveta zavoda je Majda Kri2e predlagala gospoda Miho
Vrbinca.

SKLEP 2
Clani sveta zavoda so soglasno sprejeli sklep, da se za predsednico sveta zavoda
imenuje Melito Blatnik, za podpredsednika sveta zavoda pa Miho Vrblnca.

Dodatnih komentarjev in pripomb ni bilo.

K4
POROEILO O DELU V SOLSKEM LETU 2O2OI2O21
Porodilo o delu v Solskem |e|u202012021 sta predstavili ravnateljica in pomodnica ravnateljice
(PRTLOGA)

Porodilo o delu v Solskem letu202012021je predsednica sveta zavoda podala na razpravo.



Miha Vrbinc je vpraSal, v kolik5ni meriso udenci priSolanju na daljavo poiskali pomo6. Obenem
je tudi pohvalil hitro odzivnost in delo uditeljev. Pomodnica ravnateljica je povedala, da je veliko
otrok poiskalo pomod. Svetovalna sluZba je bila in 5e vedno je na voljo vsem udencem, ki
potrebujejo kakr5nokoli pomod v stiski.
Nata5a Filip in Mirjana Martinovi6 sta povedali, da je bilo pri pouku na daljavo delo uditeljev
zelo dbbro opravljeno in sta pohvalili delo in odzivnost uditeljev.

SKLEP 3
Clani sveta zavoda so obravnavali in soglasno sprejeli Porodilo o delu v Solskem letu
2020t2021.

K5
PREDSTAVITEV IN RAZPRAVA O LETNEM DELOVNEM NAERTU OS GRM ZA SOLSKO
LETO 2021t2022
Ravnateljica je predstavila Letni delovni na6,rtza Solsko leto 202112022.

Predsednica sveta zavodaje podala Letni delovni nadrt na razpravo.

Mirjana Maftinovid je vpra6ala, 6e je v leto5njem Solskem letu manj terminov za Solo v naravi.
Ravnateljica je povedala, da niti ne, dobili nismo edino zimske Sole v naravi. Vpra6ala je 5e,
kako je s prezradevanjem razredov in prezradevalnim sistemom. Ravnateljica je povedala, da
Sola za prezratevalni sistem denarja nima, zaenkrat zra6imo prostore z odpiranjem oken.
Nata5a Filip je vpraSala, 6e je moZno, da bi bil povzetek, mogode posnetek, predavanja za
star5e objavljen v star5evskem koti6ku. Ravnateljica je povedala, da je deljenje
videoposnetkov in vsebin odvisno od predavatelja, je pa vzeto na znanje,

SKLEP 4
Clani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli Letni delovni nadrt za Solsko leto
2021t2022

K6
POTRDITEV CENIKA OS GRM
Cenik Osnovne Sole se je spremenil. Cena malice se je zvi5ala za 0,10 evra. Ceno je dolocilo
Ministrstvo za izobra2evanje, znanost in 5por1. Ceno za kosila dolodi Sola in ostaja enaka.

SKLEP 5
dlani sveta zavoda so obravnavali in sprejeli cenik Osnovne Sole Grm.

K7
RAZNO
Vesna Zobari\,je predstavila posodobljena Pravila Solskega reda (PRILOGA).

Seja je bila zakljudena ob 19.30.

Zapisala
Ur5ka Hutar, tajnica
l.tlJ-
l-1^Il,qr

Zzapisnikom seznanjena: tavnatel ic

Predsednica sveta zavoda
MelitaBlat 1..'-4/nttu\
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Novo mesto,29. 9. 2021


