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ZAPISNIK
17. (redne) seje Sveta šole z dne 16. 04. 2019
Člani Sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 18. uri.
Prisotni člani Sveta šole: Ljubica Benčič, Brigita G. Pirjevec, Mateja Jerina, Zoran Pejič,
Nevenka Žiberna Remic, Dejan Ausec, Danijela Brcar, Sara Brus, Igor Meden,
Matjaž Pirc (do 18.15.)
Odsotni člani Sveta šole: Andrej Sila (opravičen)
Ostali vablieni: Svet staršev, lokalna skupnost, predsednica sindikata Nada Lederer
Prisotni vabljeni: predstavniki Sveta staršev, predsednica sindikata Nada Lederer

Predsednica Sveta šole je ugotovila, da je Svet sklepčen.
Na seji je bila poleg članov Sveta šole prisotna še predsednica sindikata Nada Lederer.

Predsednica je predlagala naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole
2. Predstavitev kandidatov za prosto delovno mesto ravnatelja Osnovne šole Srečka
Kosovela Sežana
3. Razno
Člani Sveta šole so soglasno potrdili predlagani dnevni red.

1. TOČKA
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta šole
Predsednica prebere sklepe iz zapisnika 16. redne seje z dne 2.4.2019.
Člani Sveta nimajo pripomb na zapisnik. Predsednica predlaga, da se potrdi zapisnik seje:
SKLEP 1:
Člani Sveta šole so soglasno potrdili zapisnik 16. redne seje z dne 2.4.2019.
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2. TOČKA
Predstavitev kandidatov za prosto delovno mesto ravnatelja Osnovne šole
Srečka Kosovela Sežana
Predsednica pove, da sta na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja prispeli dve prijavi in
da obe kandidatki izpolnjujeta pogoje za zasedbo razpisanega prostega delovnega mesta
ravnatelj. Sledili sta predstavitvi programov in vizije vodenja zavoda obeh kandidatk, vsaka je
imela na voljo 30 minut, vključno z vprašanji prisotnih.
Kot prva kandidatka se je predstavila Aleksandra Lorbek.
Kot druga kandidatka se je predstavila dosedanja ravnateljica Jadranka Mihalič.
Predsednica se zahvali obema kandidatkama za njihove predstavitve.
3. TOČKA
Razno
Ad 1) Šola v naravi
Igor Meden pove, da je šola z velikimi prizadevanji uspela dobiti primerno lokacijo in termin
za izvedbo šole v naravi za 5. razrede, in sicer v Poreču (Materada), od 10.6. do 14.6.2019.
Izbrana lokacija ustreza finančnim pogojem, tudi prostorske zmožnosti so zadovoljive.
Pove še, da bo organiziran roditeljski sestanek v torek, 23.4.2019 ob 17. uri, kjer bodo starši
obveščeni o izvedbi te šole v naravi.
Ad 2) Rokovnik za izvedbo postopka imenovanja ravnatelja
•

Predsednica člane sveta seznani z rokovnikom glede nadaljnjega postopka
imenovanja ravnatelja:
pridobivanje mnenj (do 24.4.2019)
izbira kandidata (seja predvidena 8.5.2019)
mnenje ministra (v roku 30 dni)
imenovanje ravnatelja (v mesecu juniju 2019).

•

Nevenka Žiberna Remic predstavnikom Sveta staršev še dodatno obrazloži potek
postopka in jih obvesti o datumu njihove seje (23.4.2019 ob 18. uri), kjer bodo podali
obrazloženo mnenje.

Predlogov, vprašanj in pripomb ni bilo.
Seja se je zaključila ob 19.30.
Sejo je vodila:
Ljubica Benčič

Zapis i ar:
Brigit r Pirjevec
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