
ZAPI$NIK
2. SEJE

SVETA ZA\IODA OS GRM

Cas: 25, 2.2021, 17.00 - 19.30

Kraj: udilnica Stevilka 103 Osnovne Sole Grm

Prisotni: Polonca Bilbija (pomodnica ravnateljice), Melita Blatnik, Nata5a Filip, Peter Kostrevc,
Majda KriLe, Zdenka Mahnid (ravnateljica), Mirjana Martinovid, Helena $terk, Miha Vrbinc,
Vesna Zobarid, Marko Zupandid in Marjanca Petrintid (radunovodkinja).

Opravideno odsotna: Anton Oragan, Petra Nogra6ek

Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti in sklepfnosti
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika
3. Pregled uresnidevanja prednostnih nalog
4. Obravnava in sprejem Letnega porodila za leto 2020
5, Obravnava in sprejem Kadrovskega naCrta in Finan6nega nadrta za leto 2021
6, Ocena delovne uspe$nosti ravnatefiice
7. Razno

K1
UGOTOVITEV PRISOTNOSTI IN SKLEPCNOSTI
Predsed tovil, da je svet zavoda sklepden. Predsednik je povpra5al ali
ima kdo na zapisnik 1, seje sveta zavoda OS Grm. Ker ni bilo nobenih
pripomb sprejel slededi

SKLEP 1

$vet zavoda O$ Grm potrjuJe zapisnik 1. seje sveta zavoda O$ Crm,
ZA ie slasovalo 9 dlanov in PROTI 0 6lanov.

K2
PREGLED REALIZACI JE SKLEPOV I N POTRDITEV ZAPISNI KA
Predsednik sveta zavoda je pregledal vse sklepe zadnje seje in ugotovil, da so vsi sklepi
realizirani.

K3
PREGTED URESNIEEVANJA PREDNOSTNIH NALOG
Pregled uresnidevanja prednostnih nalog sta podali ravnateljica in pomo6nica ravnateljice.
Celoten pregled je zajet v Evalvac'lji za Bolsko lalo 202012021.
Dodatnih komentarjev in pripomb nibilo,

SKLEP 2
Svet zavoda OS Grm se je seznanil s pregledom uregniEevanja prednostnih nalog.
ZA ie slasovalo g flanov in PROTI 0 6lanov.
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K4
OBRAVNAVA IN SPREJEM LETNEGA POROCILA ZA LETO 2O2O

Letno porodilo za leto ?020 je predstavila ravnatelfiea. (PRILOGA).
Gospa ravnateljica je predstavila analizo vpra5alnika o zadovoljstvu udencev in stariev $olanja
na daljavo.

Letno poroiilo je predsednik sveta zavoda podal na razpravo.
Gospa NataSa Filip je zelo pohvalila delo uditeljic 5. razredov,
Predsednik je pohvalil kazalnike in finanene rezultate v teh teZkih, negotovih dasih. Prav tako
je pohvalil vse uditelje in upravo, ki so si zelo prizadevali, da so uCenci imeli na razpolago
potrebno gradivo in razlago zalatje udenje na daljavo.

$KLEP 3
Svet zavoda OB erm Je obravnaval tn sprejell Letno poro6ilo zq leto 2020.
ZAie qlasovalo I Clanov in PROTI 0 6lanov.

K5
OBRAVNAVA IN SPREJEM KADROVSKHGA NACRTA tN FINANCNEGA NAERTAZA LETO
2021
Ravnateljica je predstavila Kadrovski nadrt za leto 2021 (PRILOGA),

Radunovodkinja je predstavila Finandni nadrt za leto 2021 (PRILOGA),

Predsednik sveta zavoda jo podal Kadrovski naert in Finandni nairt za lelo 2A21 na razpravo.

K6
OCENA DELOVNE U$PE$NOSTI RAVNATELJICE
Ugotavljanje delovne uspeSnosti ravnateljice se ugotavlja za 6as od 1 . 1 . 2020 do 31 . 12. 2020.

Gospa ravnateljica, pomodnica ravnateljice in radunovodkinja so pred glasovanjem zapustili
pro3tor.
Po konCanem glasovanju je predsednik zavoda ravnateljici predstavil oceno delovne
uspeSnosti.
Predsednik zavoda je ravnateljici destital za dobro opravljeno delo.

Od 1. julija 202A da[e se ponovno uporabljajo dolodbe ZSPJS glede izplaiila redne delovne
uspe3nosti. Ravnateljem tako pripada del pla6e za redno delovno uspeSnost za obdobje od
1. 7, 2020do 31. 12. 2CI20, ki se bo izpla6al v letu 2021, na podlagi poslovnega porodila za
feto 2020. Za delovno uspeSnost ravnatefev sE lahko nameni najmanj 2o/o oziroma, de so za
to izpolnjenivsi pogoii, do najved 5 7o njihove letne osnovne plade. Glede na to, da se redna
delovna uspe5nortobra6unava in izpladuje od 1,7,2020, se za delovno uspeinost ravnateljev
za feto 2020 nameni najmanj 2oloin najved,S % njihove osnovne pladev ob-dobju od 1. 7. 2020
do 31.12.2420.

SKLffP 4
Svet eavoda Q$ Grm Je obravnaval in sprejel Kadrovski na*rt in FinanEni nadrt za leto
2421.
ZA alo I dlanov in FROTI0 Clanov.
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SKLEP 6
Ravnatefiica ie dosegla 100 % vrednosti meril ea ugotavlianje delovne uspeBnosti"
Ravnateljici se potrdili izpla6ilo redne dolovne uspe$nosti v vi$ini 5 %.
ZA ie olasovalo I Clanov in PROTI 0 dlanov.

Gospa ravnateljica se je zahvalila za zaupanje,

K7
RAZNO
Gospod Marko Zupandid je pohvalil delo ravnateljice in celotnega kolektiva'

$eja je bila zakljudena ob 18.30,

,,- ---*'-re
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