ZAPISNIK
NAZIV :

Osnovna šola
Stanka Vraza Ormož
Datum: 24. 9. 2020
NASLOV SESTANKA:

Zapisnik: Nataša Kozel ____________
Začetek sestanka:16.30

Konec sestanka: 17.00

1. REDNA - KONSTITUTIVNA SEJA SVETA ZAVODA OŠ
STANKA VRAZA ORMOŽ
ODSOTNI

Jožef Šterman
PRISOTNI

Tina Erhatič, Viktorija Lukman, Zinka Veldin, Halyna Masten Voytovych, Domen
Hren, mag. Mojca Visenjak, Urška Vodušek, Marija Mohorič, Eva Lorenčič, Martina
Hebar, Nataša Kozel
DNEVNI RED:

1. Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti ter potrditev mandatov članom Sveta

zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož.
2. Potrditev dnevnega reda 1. redne seje sveta zavoda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta zavoda.
4. Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož
ter predstavitev nalog članov sveta zavoda.
5. Imenovanje predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda.
6. Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto
2019/2020.
7. Obravnava in sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2019/2020.
8. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2020/2021.
9. Razno.
Ad1 Pozdrav, ugotovitev sklepčnosti ter potrditev mandatov članom Sveta
zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož.
Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je pozdravila prisotne ter ugotovila, da so
sklepčni. Povedala je, da bo vodila sejo sveta zavoda do konstituiranja sveta
zavoda in imenovanja predsednika.
Predstavila je izvoljene člane Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož za mandatno
obdobje 2020/2024:
Predstavniki občin ustanoviteljic:
1. Tina ERHATIČ, predstavnica občine Ormož,
2. Viktorija LUKMAN, predstavnica občine Središče ob Dravi
3. Jožef ŠTERMAN, predstavnik občine Ormož.
Predstavniki staršev:
1. Zinka VELDIN,

2. Halyna MASTEN VOYTOVYCH,
3. Domen HREN,
Predstavniki zaposlenih:
1. Urška VODUŠEK,
2. Eva LORENČIČ,
3. Marija MOHORIČ,
4. Martina HEBAR,
5. Nataša KOZEL.
Sklep št. 1: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo konstituiranje Sveta
zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož za mandatno obdobje 2020/2024 v
navedeni sestavi.
Ad2 Potrditev dnevnega reda 1. redne seje sveta zavoda.
Gradivo: Vabilo na 1. redno-konstitutivno sejo Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož s
predlaganim dnevnim redom.

Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je podala dodatek 3. točki predlaganega
dnevnega reda in sicer pregled in potrditev predlaganega zapisnika 4. dopisne
seje sveta zavoda.
Sklep št. 2: Dnevni red s predlagano dopolnitvijo 3. točke se soglasno
sprejme.
Ad3 Pregled in potrditev zapisnika 10. redne seje sveta zavoda.
Gradivo: Zapisnik 10. redne seje Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož, ki je bila 10. 3.
2020, zapisnik 4. dopisne seje, ki je bila 29. 5. – 1. 6. 2020.

Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je pregledala sklepe zapisnika 10. redne seje
sveta zavoda.
Sklep št. 3: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo zapisnik 10. redne seje
Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza.
Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je pregledala sklepe zapisnika 4. dopisne seje
sveta zavoda.
Sklep št. 4: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo zapisnik 4. dopisne seje
Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož.
Ad4 Obravnava in sprejem Poslovnika Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza
Ormož ter predstavitev nalog članov sveta zavoda.
Gradivo: Poslovnik Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož.

Člani sveta zavoda so pregledali prilogo 1: Poslovnik Sveta zavoda OŠ Stanka
Vraza Ormož.
Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je podrobno predstavila člene Poslovnika Sveta
zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož. Po predstavitvi je prisotne pozvala k razpravi.
Razprave ni bilo.

Sklep št. 5: Poslovnik Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož se soglasno
sprejme.
Ad5 Imenovanje predsednika in namestnika predsednika sveta zavoda.
Gradivo: /

Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je povedala, da je predsednik sveta zavoda po
navadi predstavnik zaposlenih v svetu zavoda, predvsem iz organizacijskega
vidika.
Članica sveta zavoda Urška Vodušek je predlagala za funkcijo predsednika sveta
zavoda Natašo Kozel. Drugih predlogov ni bilo.
Sklep št. 6.: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo imenovanje Nataše Kozel
za predsednico Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož za mandatno
obdobje 2020/2024.
Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je povedala, da je potrebno imenovati še
namestnika predsednika sveta zavoda. S strani članov sveta zavoda je bila
predlagana Urška Vodušek. Drugih predlogov ni bilo.
Sklep št. 7.: Člani sveta zavoda soglasno potrdijo imenovanje Urške
Vodušek za namestnico predsednice Sveta zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož
za mandatno obdobje 2020/2024.
Ad6 Obravnava in sprejem Samoevalvacijskega poročila za šolsko leto
2019/2020.
Gradivo: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/2020.

Člani sveta zavoda so pregledali prilogo 2: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko
leto 2019/2020.
Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je predstavila Samoevalvacijsko poročilo za
šolsko leto 2019/2020. Predstavila je rezultate po prednostnih področjih ter
predloge za naprej. Izpostavila je, da se bo potrebno kot prednostno posvetiti
razvijanju metod poučevanja na daljavo, saj je čas, v katerem se trenutno
nahajamo (COVID-19 in z njim povezani ukrepi), še vedno precej negotov.
Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel se je zahvalila za predstavitev ter povabila
prisotne k razpravi. Razprave ni bilo.
Sklep št. 8: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2019/2020 se
soglasno sprejme.
Ad7 Obravnava in sprejem Poročila o relizaciji letnega delovnega načrta
za šolsko leto 2019/2020.
Gradivo: Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020.

Člani sveta zavoda pregledajo prilogo 3: Poročilo o realizaciji letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2019/2020.
Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je predstavila Realizacijo letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2019/2020. Izpostavila je:
- realizacijo pouka, ki je bila 96,59%, predvsem zaradi tedna dni v marcu, ko
poučevanje na daljavo zaradi organizacijskih preprek še ni steklo,

-

učni uspeh, ki je bil 92% (2 učenca ponavljata razred),
nacionalno preverjanje znanja, ki se v šolskem letu 2019/2020 ni izvedlo
(na nacionalni ravni).
Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel se je zahvalila za predstavitev ter povabila
prisotne k razpravi. Član sveta zavoda g. Domen Hren je postavil vprašanje ali ima
ravnateljica kakšno zagotovilo, da ostajajo šole ob poslabšanju epidemiološke slike
odprte in če se strokovni delavci šole kljub temu pripravljajo na delo na daljavo.
Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je povedala, da je lahko učencu ali skupini
učencev dodeljena karantena in da bo v tem primeru potekal pouk na daljavo ter,
da si vsi skupaj želimo, da ostanejo učenci v šoli.
Sklep št. 9: Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020
se soglasno sprejme.
Ad8 Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2020/2021.
Gradivo: Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021.

Člani sveta zavoda so pregledali prilogo 4: Letni delovni načrt za šolsko leto
2020/2021.
Ravnateljica mag. Mojca Visenjak je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto
2020/2021. Poudarila je, da šola v tem šolskem letu praznuje 50 let obstoja in
delovanja oddelkov OŠPP pri OŠ Ormož ter 40 let obstoja in delovanja samostojne
OŠPP.
Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel se je zahvalila za predstavitev ter pozvala
člane k podelitvi mnenj, postavljanju vprašanj. Komentarjev ni bilo.
Sklep št. 10: Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 se soglasno
sprejme.
Ad9 Razno.
Gradivo: /

Predsednica sveta zavoda Nataša Kozel je spodbudila prisotne člane k odprtju
novih tem pogovora. Posebna razprava se ni razvila.

Predsednica Sveta Zavoda OŠ Stanka Vraza Ormož:
Nataša Kozel, prof. spec. in reh. ped.

