OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
LAPAJNETOVA 50
5280 IDRIJA

ZAPISNIK
sestanka sveta staršev 9. 4. 2014 ob 17.00 uri
na Osnovni šoli Idrija
Prisotni: Seznam je v prilogi.
Odsotni: 1.c, 4.c, 6.c in PŠ Zavratec.
Opravičili odsotnost: 4.c in PŠ Zavratec
Ostali prisotni: Metka Rupnik in Andrej Brložnik, predstavnika staršev v svetu zavoda, Nataša
Luša, predstavnica Občine Idrije v svetu zavoda
Zapisnikar: Anita Jesenko
Overovatelja zapisnika: Davorin Lampe in Branko Vončina
Sejo je vodila Greta Vončina, predsednica sveta staršev (v nadaljevanju: predsednica).
Predsednica je preverila navzočnost in ugotovila, da je seja sklepčna.

Dnevni red:
1. Predstavitev kandidatov za ravnatelja OŠ Idrija
2. Oblikovanje mnenja o kandidatih

Sklep 1: Dnevni red je sprejet.
K točki 1.
Na predstavitvi na svetu staršev so se v naslednjem vrstnem redu predstavili naslednji kandidati
za delovno mesto ravnatelja OŠ Idrija:
1. Nikolaja Munih
2. Ivica Vončina
3. Petra Vončina
Na predstavitev je bil vabljen tudi Damir Marković (4.), ki pa se seje ni udeležil.

K točki 2.
Predsednica je predlagala, da prisotni z dvigom rok izberejo način glasovanja pri oblikovanju
mnenja o posameznih kandidatih za ravnatelja OŠ Idrija.
Sklep 2: Člani sveta staršev OŠ Idrija so se s 23 glasovi za, dvema glasovoma proti in
enim vzdržanim odločila za tajno glasovanje o posameznih kandidatih za delovno
mesto ravnatelja.
V komisijo za izvedbo glasovanja in ugotavljanje izida glasovanja so bili imenovani: Polona
Kleindienst, Denis Božič in Erika Langenvalter.
Razdeljenih je bilo 26 glasovnic, ostale so bile komisijsko uničene.
Po razpravi o kandidatih je svet staršev sprejel naslednje mnenje:
1. Nikolaja Munih je po poklicu profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem,
telesnem in gibalnem razvoju, razredna učiteljica, specialistka managementa v izobraževanju in
magistrica znanosti. Ima naziv svetnica in je trenutno zaposlena na OŠ Idrija kot ravnateljica.
Svet staršev je o kandidatki glasoval, dobila je 6 pozitivnih, 18 negativnih in 2 vzdržana glasova.
Svet staršev soglaša, da Nikolaja Munih ni dobila zadostne podpore sveta staršev.
Obrazložitev:
Kandidatka je sedanja ravnateljica, ki je v svojem mandatu marsikaj doprinesla k boljšemu
delovanju šole. Je lahko zgled vseživljenskega učenja in usposabljanja pedagoškega delavca in je
skupaj z izkušnjami z različnih s šolo povezanih področij več kot kvalificirana za mesto
ravnateljice. Izkazala je pričakovano odlično poznavanje posameznih področij dela in življenja na
OŠ Idrija, navajala prepričljive argumente in smernice za morebitno nadaljnje ravnateljevanje. V
predstavitvi je odgovarjala splošno, kar je utemeljila s tem, da je bila vizija predhodno poslana
predstavnikom staršev. Pogrešali smo sistematičnost in jedrnatost v predstavitvi in pri odgovorih
na zastavljena vprašanja. Navedeno pogrešamo tudi na sejah svetov staršev. Predstavljena vizija
šole kandidatke je osebna, temelječa na refleksiji preteklega dela, želji po odpravi napak iz
sedanjega mandata in želji po izboljšavah. Vizija zajema vodenje in razvoj šole v prihodnje,
vendar je konkretni predlogi za uresničitev vizije niso bili jasno predstavljeni. Izpostavila je
pomen sodelovanja šole z lokalnim okoljem ter v šoli pomen sodelovanja med učenci, starši in
učitelji; pri učencih je poudarila izobraževalni, vzgojni vidik delovanja šole in pomen učenje
učenja, pri starših pomen pomoči šole staršem in spodbujanje pozitivno naravnanega sodelovanja
med šolo in domom. Svet staršev odobrava držo kandidatke, ki v svoji predstavitvi ni
izpostavljala konkretnih odnosov s sodelavci. Predstavitev vizije je začela pa s tem, da vizijo šole
oblikujemo vsi, zaključila z mislijo, da gre v šoli za iskanje poti med želenim in možnim.

2. Ivica Vončina je po poklicu profesorica matematike in fizike. Ima naziv svetovalka in je
trenutno zaposlena na OŠ Idrija kot predmetna učiteljica. Ima izkušnje kot pomočnica ravnatelja
na OŠ Idrija.
Svet staršev je o kandidatki glasoval, dobila je 23 pozitivnih, 2 negativna in 1 vzdržan glas.
Svet staršev soglaša, da je Ivica Vončina dobila najvišjo podporo sveta staršev.
Obrazložitev:
Starši poznamo kandidatko kot učiteljico na OŠ Idrija, ki jo učenci ocenjujejo kot dobro učiteljico
in tudi starši imamo z njo pozitivne izkušnje. Na šoli je bila zaposlena tudi kot pomočnica
ravnateljice in s tem pridobila tudi vpogled v vodenje šole. Predstavitev je bila prepričljiva,
kratka in jedrnata, enako njeni odgovori na zastavljena vprašanja, kar kaže na dober vpogled v
delo in življenje šole. Iz predstavitve je izhajala iskrenost, pozitivna energija in odločnost za
zasledovanje zastavljenih ciljev. Motiv za kandidaturo izhaja iz potrebe po spremembah, ki jih
čuti v kolektivu. Temelj vizije kandidatke se nanaša na kvalitetno vzgojno-izobraževalno delo in
močno povezanostjo z lokalno skupnostjo. Jasno in sistematično je predstavila čemu se bi
posvetila v primeru izbire. Poudarila je pomen dobrega sodelovanja učencev, staršev, učiteljev in
lokalne skupnosti; bolj konkretno pa timsko delo, pomen motivacije, spoštovanje dogovorov,
zdrave medosebne odnose kot osnovo za uspešno delo. Prihodnost vidi tudi v povezovanju z
drugimi javnimi zavodi in drugimi organizacijami. Poudarila je pomen domovinske vzgoje.
Sedanje uspešne projekte šole bi nadaljevala tudi v prihodnje, pri vključevanju v nove projekte pa
bi izbirala tiste z dolgoročnejšim učinkovanjem. O ponudbi tovrstnih projektov ni seznanjena.
Starši imajo pomembno mesto v viziji kandidatke, ni pa seznanjena z nekaterimi aktivnostmi
sveta staršev. Kot temelj dobrega sodelovanja je izpostavila zaupanje in spoštovanje.
3. Petra Vončina je po poklicu profesorica slovenščine in italijanščine. Ima naziv svetovalka in
je trenutno zaposlena na Srednji šoli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo v Ljubljani.
Svet staršev je o kandidatki glasoval, dobila je 19 pozitivnih, 4 negativne in 3 vzdržane glasove.
Svet staršev soglaša, da je kandidatka Petra Vončina dobila zadostno podporo sveta
staršev.
Obrazložitev:
Kandidatka se je osebno zelo sistematično predstavila. Iz predstavitve izhaja, da je predana
svojemu delu kot učiteljica slovenskega jezika. Deluje kot zelo pozitivna in prilagodljiva oseba,
ki prepozna in se odzove na pobude učencev, jih zna motivirati in delovati povezovalno medu
učenci, učitelji in starši. Njena predstavitev je temeljila na izkušnjah iz razreda in pri drugih
dejavnostih, nima pa izkušenj na vodstvenem položaju. Vizija šole je zelo splošno naravnana,
temelječa na učencu in učitelju ter pomenu ustvarjalnosti v učnem procesu. Kandidatka ni
seznanjena s konkretnimi izzivi življenja in dela na OŠ Idrija ter z določenimi pristojnostmi sveta
staršev, vendar pa je bila pri iskanju odgovorov na vprašanja izvirna. Svojo predstavitev je
povzela z besedami, da je šola prostor, kjer naj bi otrok odkril svoje kvalitete.

4. Damir Marković je po poklicu diplomirani inženir kmetijstva, smer agronomija, s pedagoško
– andragoško izobrazbo. Ima naziv mentor in je trenutno zaposlen kot namestnik pomočnika
direktorja na CŠOD v domu Fara.
Svet staršev je o kandidatu glasoval, dobil je 0 pozitivnih, 21 negativnih in 5 vzdržanih glasov.
Svet staršev soglaša, da kandidat Damir Marković ni dobil podpore sveta staršev.
Obrazložitev:
Kandidat se je odločil, da ne izkoristi priložnosti predstavitve na seji sveta staršev, zato se je svet
lahko odločal na osnovi dokumentacije iz prijave na razpis. Iz dokazil izhaja, da je kandidatova
vizija šole zelo splošno naravnana, da ni seznanjen s konkretno problematiko na OŠ Idrija.
Kandidat ni izkazal izkušenj z vodenjem, ki jih od kandidatov za ravnatelja pričakujemo.
SKLEP 3: Svet staršev soglaša, da je kandidatka Ivica Vončina dobila najvišjo
podporo, kandidatka Petra Vončina zadostno podporo, kandidatka Nikolaja Munih
pa ni dobila zadostne podpore sveta staršev. Kandidat Damir Marković ni dobil
podpore sveta staršev.

Sestanek je bil končan ob 20.50.

Zapisala:
Anita Jesenko

Overila:
Davorin Lampe
Branko Vončina

Predsednica sveta staršev:
Greta Vončina

