OŠ Karla Destovnika-Kajuha
Jakčeva ulica 42
1000 Ljubljana
Ljubljana, 8. 10. 2020

ZAPISNIK
1. seje sveta šole, ki je bila v četrtek, 8. 10. 2020, ob 18.00, v prostorih OŠ
Prisotni predstavniki sveta zavoda:
Marko Brumen, Erika Golob, Nina Grum, Bernarda Menegalija, Polona Markovič,
Vanja Vučetić Dimitrovski, Mateja Unetič, Aleš Graj, Jan Šabić.
Odsotni:
Aleš Kužnik, Aleš Dakić
Drugi prisotni:
Sonja Šorli, ravnateljica
Alenka Plevnik, pomočnica ravnateljice
Marija Cafnik, predsednica sveta šole

Dnevni red:
1. Predstavitev novih članov sveta šole in izvolitev novega predsednika sveta
šole
2. Poročilo ravnateljice o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/20
3. Poročilo ravnateljice o predlaganem letnem delovnem načrtu za šol. leto
2020/21
4. Razno

Ad 1
Potrditev predloga dnevnega reda
Predsednica sveta šole ga. Marija Cafnik predlaga dnevni red, ki je bil poslan z vabilom
na sejo.
Dnevni red je bil potrjen.

Ad 2
Predstavitev novih članov sveta šole in izvolitev novega predsednika sveta zavoda.
Gospa Marija Cafnik, dosedanja predsednica sveta šole pove, da je tako njej kot vsem
ostalim članom, ki so bili v svetu zavoda, potekel mandat. Predstavi nove člane in
predlaga za novo predsednico sveta šole gospo Eriko Golob. Vsi prisotni soglašajo z
javnim glasovanjem in s predlogom za predsednico.
Na javnem glasovanju je bila z 9 glasovi ZA in 0 glasovi proti za novo predsednico
sveta zavoda izvoljena gospa Erika Golob.
Ad 3
Poročilo ravnateljice o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/20
Ravnateljica poroča o realizaciji Letnega delovnega načrta v šolskem letu, ki so ga v
drugi polovici zaznamovale izredne razmere zaradi epidemije koronavirusa.
Letni načrt je bil v aktivnostih, ki so bile predviden do 13. marca, v celoti realiziran. Po
13. marcu ni bila realizirana Šola v naravi (plavanje za 4. razred), Naravoslovni tabor
(Zambratija za 2. razred), kolesarski izpit (praktično preverjanje znanja) in nacionalno
preverjanje znanja. Ob koncu septembra 2020 pa so učenci že opravili kolesarski izpit.
Ad 4
Ravnateljica predstavi in izpostavi nekatere točke Letnega delovnega načrta za šol. leto
2020/21:
 Cene kulturnih, tehničnih naravoslovnih in športnih dni. Predstavniki sveta
šole soglasno sprejmemo predlagane cene.
 Interesne dejavnosti, ki se bodo izvajale na šoli.
 Delo z otroki s posebnimi potrebami (nova učiteljica DSP – psihologinja).
 Predstavnike seznani s sprejemom novega hišnega reda, ki velja v času
pandemije COVID-19.
 Seznani, da se bodo odpravile pomanjkljivosti v Šolskih pravilih (sledijo
dopolnitve).
 Seznani člane, da so morali ravnatelji za šolsko leto 2020/21 pripraviti načrt
digitalizacije.
 Obvesti, da je potrebno sprejeti/potrditi ceno šolske prehrane. Pojasni, da šola
vpliva na cene šolske prehrane nima, saj imamo na šoli le razdelilno kuhinjo,
šolsko prehrano pa dobivamo iz OŠ Božidarja Jakca.
 Pove, da glede na situacijo v državi ne nameravamo spreminjati cen najema
šolskih prostorov (telovadnice, učilnice). Cene torej ostajajo enake kot lansko
šolsko leto.

Ad 5
Gospa Vučetić Dimitrovski pove, da se zaradi aktualnega dogajanja na šoli spregleda
dosedanje in tudi trenutno dobro delo in pozitivne dogodke, ki se izvajajo na šoli ter
pohvali delo šole.
Gospa Plevnik pove, da so starši, ki želijo ostati anonimni, šoli donirali čokolado
Gorenjka, velikosti XXL. Čokolada je bila v času šolske malice razdeljena vsem
učencem naše šole.

Sestanek je bil zaključen ob 18. 50.

Zapisali:
Nina Grum in Alenka Plevnik
Overiteljica zapisnika:
Polona Markovič
Predsednica sveta šole:
Erika Golob
Ravnateljica:
Sonja Šorli

