Svet staršev
Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale
Zapisnik 1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (5. zaporedne)
v šolskem letu 2017/18
Dopisna seja Sveta staršev je potekala od petka, 06. aprila 2018 od 9:00. ure, do torka, 10.
aprila 2018 do 9:00 ure. Sejo je sklical predsednik Sveta staršev Aleš Božnik.

Dnevni red:
1. Glasovanje o predlogu mnenja o kandidatki za ravnateljico

Ad. 1)
Svet staršev je na poziv Sveta šole na izredni seji 04.04.2018 oblikoval besedilo mnenja o
kandidatki za ravnateljico. Zaradi nesklepčnosti na omenjeni seji, glasovanje o podpori mnenju
na seji ni bilo izvedeno. Zato je 06.04.2018 predsednik Sveta staršev sklical dopisno sejo, na
kateri je vse člane Sveta staršev pozval k glasovanju o predlaganem mnenju.
Glasovanje je potekalo od petka, 06. aprila 2018 od 9:00. ure, do torka, 10. aprila 2018 do 9:00
ure. Po pregledu prejetih glasov predsednik ugotavlja:

Svet staršev OŠ Venclja Perka v šolskem letu 2017/18 sestavlja 26 članov. V navedenem roku je
glasovalo 24 članov. Vsi člani, ki so glasovali, so glasovali za predlagano mnenje.
Na podlagi rezultatov glasovanja je soglasno sprejeto sledeče mnenje:

Svet staršev OŠ Venclja Perka podaja pozitivno mnenje kandidatki za ravnateljico Petri
Korošec. Mnenje Sveta staršev temelji na prikazanem dosedanjem delu kandidatke na
mestu ravnateljice na naši šoli, na izkušnjah sodelovanja s predstavniki staršev, ter pisno
predstavljenem programu vodenja in vizije šole v prihodnjem mandatu. V omenjenem
dokumentu so predstavniki staršev kot pomembno izpostavili: celostno obravnavo
učencev, ki poleg učenja spodbuja razvoj odgovornosti, moralnih in družbenih vrednot,
podpiranje avtonomnosti učiteljev ob vodenju k skupnim ciljem, ohranjanje projektov,
dejavnosti in nadstandardne ponudbe, željo in pripravljenost po partnerskem odnosu s
starši, ter prizadevanja za dobro vpetost šole v širše okolje. Upamo, da bo kandidatka v
svojem mandatu pokazala pokončno držo v dobro učencev in kvalitete šolanja.
Predsednik Sveta staršev sprejeto mnenje nemudoma posreduje Svetu šole.

Domžale, 10. april 2018
Zapisal: Aleš Božnik. l.r.

predsednik Sveta staršev: Aleš Božnik. l.r.

