EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA
RADOVLJICA
Radovljica, 25. 9. 2020
Št.: 900-5/2020-4
ZAPISNIK
4. seje sveta šole, ki je bila v četrtek, 24. 9. 2020, ob 19. uri, v obliki videokonference.
Prisotni:
Ana HLEBANJA, Jasna SMAJIČ,Tadeja KLINAR, Uroš PIKEC, Katja POLJANEC,
Matija ČARMAN DJURAN, Aleks KUKIČ, Marija STUDEN PESJAK, Nataša
POGOREVC, Alenka ZAVRŠNIK, Breda POLIČAR.
Ostali prisotni:
Ksenija LIPOVŠČEK
Prisotni člani so sklepčni.
Predsednica sveta šole Tadeja KLINAR je pozdravila vse navzoče. Nato je prosila
člane sveta šole, da se predstavijo.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnikov zadnjih sej
2. Obravnava in potrditev Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko
leto 2019/2020
3. Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021
4. Obravnava sprememb in potrditev šolskih pravil
5. Obravnava in potrditev rebalansa FN
6. Oblikovanje in potrditev odbora šolskega sklada
7. Imenovanje komisije za kakovost
8. Razno
SKLEP:
Dnevni red se sprejme v predlagani vsebini, svet šole je sklepčen.
K točki 1
Vsem članom Sveta šole je bil poleg Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole za
šolsko leto 2019/2020 in Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 poslan
še zapisnik 1., 2. (korespondenčne) in 3. (korespondenčne) seje.
SKLEP:
Člani Sveta šole potrdijo priložene zapisnike. Na zapisnike nimajo pripomb.
K točki 2
Ravnateljica predstavi Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko leto
2019/2020.
Izpostavi:
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-

uspeh konec šolskega leta je bil 13,4% boljši od prejšnjega leta,
uspeh na maturi je bil nekoliko slabši, ker ni bilo dijakov v šoli,
uspeh na splošni maturi je bil 82,4% uspeh na poklicni maturi 92 %,
izbirne vsebine so bile izvedene po programu,
prakso smo uspešno izpeljali,
uvajali smo nove oblike ocenjevanja in poučevanja na daljavo,
cilje smo imeli prilagojene,
pridobili smo nove prostore v mansardi, nove sanitarije in novo dvigalo,
zahodni del šole ima novo fasado,
pridobili smo nekaj nove opreme:računalnike, prenosne računalnike, nove
električne povezave in inštalacije,
imeli smo eno diamantno maturantko na poklicni maturi,
kljub izrednih razmerah se je šolsko leto zaključilo uspešno.

Predsednica sveta šole poda predlog za potrditev Poročila o uresničitvi delovnega
načrta šole za šolsko leto 2019/20.
SKLEP:
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko leto 2019/20 se soglasno
potrdi v predlagani vsebini in je priloga zapisnika.
K točki 3
Ravnateljica predstavi LDN za šolsko leto 2020/21.
Izpostavi:
- imamo tri nove učitelje: učiteljco za matematiko, učiteljico za slovenščino in
učitelja za predmet izražanje s sliko in zvokom,
- imamo nov predmet aktivno državljanstvo, ki ne bo ocenjeno,
- uvajamo nove pristope k poučevanju modela B, izvaja se v učilnicah,
- z učiteljskim zborom smo se odločili za novo aplikacijo Microsoft Teams,
- imamo nova pravila o ocenjevanju, ki se nanašajo na izredne razmere in
šolanja na daljavo
- praksa se ne bo odvijala v tujini, ampak v domačih podjetjih,
- potrebna je prenova radijskega studia, ki bo v učilnici 3,
- imamo štiri polne prve oddelke.
Predsednica sveta šole poda predlog za potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2020/21.
Svet šole je sprejel naslednji
SKLEP:
Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/21 se soglasno potrdi v predlagani
vsebini s predlaganimi spremembami.
K točki 4
Ravnateljica poroča o spremembah ocenjevanja znanja v izrednih razmerah in šolanja
na daljavo:
- število ocen se zmanjša,
- ocenjuje se tudi na daljavo,
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-

ustna ocena se pridobi pred komisijo,
ocenjujemo v šolskih prostorih, če razmere dopuščajo,
podrobnejše načine in obliko preverjanja znanja za posamezne predmete
določajo učni načrti in načrti ocenjevanja znanja.

SKLEP:
Člani sveta šole so soglasno sprejeli spremembe Pravil ocenjevanja.
K točki 5
• Ravnateljica predstavi predloga rebalansa FN. Prvi rebalans je svet šole potrdil
na korespondenčni seji 29. 7. Povečali so se odhodki za nakup opreme in
dodatnih stroškov za prenovo mansarde (zapisnik št: 900-4/2020-2).
• Drugi rebalans se nanaša na povečanje stroškov za izplačilo regresa.
• Na podlagi sprejetag Aneksa h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti,
ki ureja regres za letni dopust v letu 2020, smo dvema čistilkama (plačna
skupina J) izplačali razliko do polnega regresa. Razlika znaša 328 €. Prav tako
je nastala sprememba pri izplačanemu regresu za plačno skupino D. V začetku
leta nismo poznali natančnega števila novo zaposlenih.
• Razlika znaša 1.140 €.
• Priliv sredstev se je na podlagi novega Sklepa o obsegu sredstev za financiranje
programov srednjega šolstva povečal za 387 €.
• Skupni strošek za blago in storitve smo zmanjšali za 1.000 €.
SKLEP:
Člani sveta šole so soglasno sprejeli rebalans FN na račun nekoliko večjega
zneska, ki ga bomo porabili za regres.
MIZŠ predlagamo, da sprejme oz. po potrebi izda soglasje za rebalans proračuna
za leto 2020 na osnovi sprejetih sklepov sveta šole z dne 29. 7. 2020 in 24. 9.
2020.
K točki 6
Ravnateljica predlaga, da Odbor šolskega sklada sestavljajo: Jasmina Gregorc, Lidija
Perše, Jasna Smajič. Predstavniki staršev so Bojan Zabret, Alenka Završnik, Tina
Bokun in Aleksandra Klančar.
Ravnateljica pove, da smo lansko leto nabavili invalidski voziček, ki lahko premaguje
ovire. Letošnje šolsko leto ga bomo prodali, ker imamo dvigalo.
SKLEP:
Člani sveta šole soglasno potrdijo člane Odbora šolskega sklada v sestavi:
Jasmina Gregorc, Lidija Perše, Jasna Smajič.
K točki 7
Komisija za kakovost
Ravnateljica predlaga, da Komisijo za kakovost sestavljajo: Jasmina Gregorc,
Nevenka Kunšič, Irena Pungarčar.
SKLEP:
Člani sveta šole soglasno potrdijo člane Komisije za kakovost v sestavi:
Jasmina Gregorc, Nevenka Kunšič, Irena Pungarčar.
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K točki 8
Ravnateljica pove, da imajo dijaki kar nekaj pripomb na hladno malico. Želijo si bolj
raznovrstnih sendvičev. Toplega obroka v izrednih razmerah še ne moremo
zagotavljati.
Dijaki imajo kar nekaj težave s prevozi v šolo in iz šole. Na postajah je velika gneča in
avtobusi so polno zasedeni. Ravnateljica bo dala pobudo odgovornim prevoznikom,
da organizirajo sestanek, kjer bomo predstavili problem in poiskali primerno rešitev.

Predsednica sveta šole se je zahvalila za udeležbo in ob 20.20 zaključila sejo.
Predsednica sveta šole:
Tadeja Klinar

Zapisala:
Jasna Smajič
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