Osnovna šola Pivka, Prečna ulica 3, 6257 Pivka

SVET ZAVODA OSNOVNE ŠOLE PIVKA

ZAPISNIK
2. DOPISNE SEJE SVETA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE PIVKA
Dne 23. 3. 2021 smo članom sveta zavoda po elektronski pošti poslali 2. dopisno sejo sveta zavoda,
in sicer:
- predstavnikom občine: Sabina Požar, Ester Maver, Majda Žužek
- predstavnikom staršev: Matjaž Cerkvenik, Teja Železnik, Špela Zakrajšek
- predstavnikom šole: Jana Biščak, Kristina Rojc, Polonca Šeško, Jure Kotnik, Lea Želko Pašić
Dnevni red:
1. Sestava komisije za sprejem otrok v Vrtec Pivka
Obrazložitev:
Članom sveta zavoda je bilo obrazloženo, da na podlagi 9. člena Pravilnika o kriterijih in načinu
sprejema predšolskih otrok v Vrtec v Občini Pivka občina ustanoviteljica imenuje na predlog sveta
zavoda OŠ Pivka komisijo za sprejem otrok v Vrtec Pivka. Komisija šteje tri člane in jo sestavljajo: en
predstavnik strokovnih delavcev vrtca, en predstavnik staršev in en predstavnik ustanovitelja. Člani
komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko večkrat imenovani. Mandat predstavnika sveta
staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu, predstavnika ustanovitelja pa s statusom člana sveta
zavoda OŠ Pivka. Komisija za sprejem v vrtec odloča o sprejemu otrok v vrtec v primeru, ko je v vrtec
vpisanih več otrok, kot je v posameznem oddelku prostih mest.
Predlagani kandidati za člane komisije za sprejem otrok v Vrtec Pivka:
- predstavnica strokovnih delavcev vrtca: Nataša Stavanja Želodec
- predstavnica staršev: Barbara Bele
- predstavnica ustanovitelja: Ester Maver
Predlog sklepa:
Svet zavoda Osnovne šole Pivka predlaga ustanoviteljici Občini Pivka kanidate za člane komisije za
sprejem otrok v Vrtec Pivka:
- predstavnica strokovnih delavcev vrtca: Nataša Stavanja Želodec
- predstavnica staršev: Barbara Bele
- predstavnica ustanovitelja: Ester Maver
Člane sveta zavoda so prosili, da svojo odločitev (ZA ali PROTI predlaganemu sklepu) posredujejo na
elektronski naslov šole: tajnistvo@os-pivka.si do četrtka, 25. 3. 2021 do 9.00 ure.
Svojo odločitev je do določenega roka posredovalo 9 članov sveta zavoda, 2 člana pa svoje odločitve
nista posredovala.
Vseh 9 članov je podalo soglasje k predlaganemu sklepu.
SKLEP:
Svet zavoda Osnovne šole Pivka predlaga ustanoviteljici Občini Pivka kanidate za člane komisije za
sprejem otrok v Vrtec Pivka:
- predstavnica strokovnih delavcev vrtca: Nataša Stavanja Želodec
- predstavnica staršev: Barbara Bele
- predstavnica ustanovitelja: Ester Maver
Pivka, 25. 3. 2021
Zapisnikarica
Tanja Želodec Vilhar

Predsednica sveta zavoda
Polonca Šeško

