Podružnične šole:
 Dolenja Trebuša
 Podmelec
 Šentviška Gora
 Vrtec
Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2013-2014

Datum: sreda, 20. november 2013
Kraj: učilnica SLJ, OŠ Dušana Muniha Most na Soči
Pričetek seje ob 17.00 uri
Prisotni so bili naslednji člani sveta staršev osnovne šole: Petra Peršič, Katarina Lapanja,
Tomaž Kragelj, Petra Rovšček, Andrej Fortunat, Boža Kikelj, Romana Krivec, Nataša
Kaltnekar, Tina Koder, Vlado Trost, Nina Novšak, Ana Jeklin Kranjc, Ana Golob Mavri, Belki
Parada Diaz, Mirjana P. Simič (namestnica 1. r.) in Suzana Brešan
Prisotni so bili naslednji člani sveta staršev vrtca: Tanja Tomažinčič, Katarina Lapanja,
Andrejka Gartner, Katja Podgornik in Sanja Sivec Levpušček
Odsotnosti niso opravičili: Nataša Rejc, Mojca Kokošin
DNEVNI RED:
1. Pomoč šestletnemu fantku Leonu Rejcu iz Klavž
2. Predstavitev dveh kandidatov za razpis na delovno mesto ravnatelja OŠ Dušana Muniha
Most na Soči
1. Zbiranje denarnih sredstev za šestletnega fantka Leona Rejca iz Klavž
Na OŠ Dušana Muniha Most na Soči se je obrnila mama fantka Leona, Renata Rejec.
Učenec naše šole, Alex Rejec iz Klavž, ima šestletnega bratca Leona, ki se je rodil z
obsežnimi telesnimi okvarami. Fantkovo življenje je odvisno od aparatur in mnogih
pomagal. Ker zavarovalnica ne krije vseh stroškov, je povprečno mesečno breme družine
350 eur. Otrok potrebuje celodnevno nego, zato mati ni zaposlena. Oče prejema
minimalno plačo. Družina želi otroku pomagati in o možnostih govora poiskati drugo
mnenje v tujini. Stroškov za fantkovo nadaljnje zdravljenje ne zmorejo, zato prosijo za
pomoč. Z akcijo zbiranja denarja pričnemo 26.11.2013, ko bodo na razrednih urah s
problemom seznanili otroke. Svoj prispevek bodo lahko oddali razredničarki do 29. 11.
2013.
SKLEP št. 6: Svet staršev soglasno podpira akcijo zbiranja denarnih sredstev za otroka
Leona Rejca.
2. Predstavitev dveh kandidatov za razpis na delovno mesto ravnatelja OŠ Dušana Muniha
Most na Soči
Na razpis sta se prijavila dva kandidata: gospod Ciril Makovec, profesor razrednega
pouka, in gospa Polonca Kenda, profesorica geografije in sociologije.
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Predstavitev kandidatov za ravnatelja je potekala 20. 11. 2013 ob 17.30 uri v
večnamenskem prostoru Osnovne šole Most na Soči. Predstavniki sveta staršev smo se
sestali pol ure prej, da smo določili kriterije, na podlagi katerih bomo izbrali kandidata za
ravnatelja Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči. Po predstavitvi kandidatov smo
se predstavniki staršev preselili v učilnico SLJ, kjer smo na podlagi prej določenih
kriterijev, programa in osebne predstavitve podali mnenje o kandidatih.
Po mnenju sveta staršev sta oba kandidata primerna za ravnatelja, in sicer:
- gospod Ciril Makovec je timski človek, je ambiciozen, sicer brez izkušenj za to delovno
mesto, je dostopen, sproščen, ima pozitivno energijo, se dobro znajde v negotovi
situaciji, ima vizijo za naprej, je podjetniško naravnan, ima jasne cilje, je odkrit, iskren,
demokratičen, optimističen in transparenten.
- gospa Polonca Kenda ima jasne cilje, nagrajuje sodelavce, ima izkušnje z vodenjem
šole, ima avtoriteto, je vztrajna, je učinkovita, se bori za svoje vrednote.
Izmed prisotnih članov je bilo 9 članov mnenja, da je primernejši kandidat gospod Ciril
Makovec, 3 člani so bili mnenja, da je primernejša kandidatka gospa Polonca Kenda, 2
člana sta se glasovanja vzdržala.
SKLEP št. 7: Po mnenju sveta staršev je primernejši kandidat za mesto ravnatelja
Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči gospod Ciril Makovec.
Seja sveta staršev se je zaključila ob 20.00 uri.
Zapisnikarica: Suzana Brešan

Vlado Trost, predsednik sveta staršev
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