OSNOVNA ŠOLA VENCLJA PERKA
Ljubljanska 58 a, 1 2 3 0 D o m ž a l e
tel:
01/729-83-00
faks: 01/729-83-20
e-naslov:
os.vp-domzale@guest.arnes.si

Datum: 06.04.2018

Zaradi nujnosti in na podlagi 66. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur.l. RS št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 34/11 in ZUJF
40/12, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.)
sklicujem

1. DOPISNO SEJO SVETA STARŠEV OŠ VENCLJA PERKA (5. zaporedna)
v šol. letu 2017/18,
ki bo potekala od petka, 06. aprila 2018 od 9:00. ure, do torka, 10. aprila 2018 do
9:00 ure.
Obrazložitev:
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.

Povezani dokumenti že poslani članom Sveta staršev: Zaprosilo Sveta šole za mnenje
Sveta staršev o kandidatih za ravnatelja šole, Program vodenja in vizija osnovne šole za
obdobje 2018-2023 (Petra Korošec), Osnutek zapisnika 2. izredne seje Sveta staršev
2017/18.
Skladno s 15. členom Poslovnika Sveta staršev OŠ Venclja Perka lahko Svet staršev v
izjemnih primerih, ki zahtevajo takojšnjo obravnavo določenega vprašanja, odloča o
določenem vprašanju ne da bi se sestal (dopisna seja). Ker je obrazloženo mnenje o
kandidatki za ravnateljico potrebno posredovati Svetu šole najkasneje do 15.04.2018, do
takrat pa ni predvidene redne seje Sveta staršev, menim, da so razlogi za sklic dopisne
seje zadostni.
Posledično dajem na glasovanje naslednji predlog mnenja:

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.

Na podlagi podane obrazložitve vas naprošam, da v zgoraj navedenem roku (najkasneje
do torka, 10. aprila 2018 do 9:00 ure) po elektronski pošti, na naslov:
alesboznik@siol.net pošljete vašo jasno opredelitev do predlaganega predloga (ZA,
PROTI, VZDRŽAN).

V skladu s Poslovnikom je predlog sprejet, če zanj v določenem roku glasuje več kot
polovica predstavnikov. Predstavnik, ki je že glasoval, svojega glasu ne more več
spremeniti, lahko pa sporoča svoja stališča in pojasnila k sporočilom, ki jih med dopisno
sejo posredujejo drugi predstavniki.
Poziv je bil poslan preko elektronske pošte vsem predstavnikom staršev v Svetu staršev
OŠ Venclja Perka.

Predsednik sveta staršev:

Aleš Božnik

