Številka: 900-1/2015-32
Datum: 24.12.2015

ZAPISNIK
4. DOPISNE SEJE SVETA ŠOLE V ŠOLSKEM LETU 2015/2016,
ki je potekala od SREDE, 23.12.2015 do ČETRTKA, 24.12.2015 po elektronski pošti
Pričetek seje: 23.12.2015 ob 11:30
Sodelujoči: Aleksander Gajski, Franc Butara, Nena Udovič, Katja Mladkovič, Janja Leskovar, Katja Mavrin, Urška
Jekler, Tanja Lekić, Martina Gramc, Jernej Kostrevc
Zaradi notranje prerazporeditve v šolski kuhinji je bila sklicana 4. dopisna seja, ki je potekala od srede, 23.12.2015
od 11.30 ure, do četrtka, 24.12.2015 do 11.30 ure na elektronskem naslovu sola@cerkljeobkrki.si z naslednjim
dnevnim redom:
1.

Pridobitev soglasja k zaposlitvi kuharice.

K 1. točki: S strani ravnateljice, dr. Stanke Preskar, je na Svet zavoda prispela vloga za soglasje k zaposlitvi
kuharice.
Na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12, 105/12 in 47/13), je potrebno pred vsako
novo zaposlitvijo v šoli najprej pridobiti soglasje Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oziroma
ustanovitelja zavoda. Ko je to soglasje pridobljeno, je potrebno pridobiti še soglasje Sveta šole.
V vlogi je tudi obrazložitev na podlagi katere je potrebna zaposlitev za poln delovni čas v obsegu 40 ur na teden,
in sicer od 4.1.2016 dalje za nedoločen čas, zaradi notranje prerazporeditve v šolski kuhinji.
S strani Občine Brežice in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je že prispelo soglasje k zaposlitvi.
Ker pa je potrebno pridobiti še soglasje s strani Sveta šole, so bili člani Sveta šole OŠ Cerklje ob Krki naprošeni,
da svojo odločitev glede soglasja k predlagani zaposlitvi sporočijo od srede, 23.12.2015 od 11.30 ure, do četrtka,
24.12.2015 do 11.30 ure na elektronskem naslovu sola@cerkljeobkrki.si.
10 članov Sveta šole je soglašalo z zaposlitvijo kuharice.
Sklep št. 900-1/2015-32-1: Člani Sveta šole OŠ Cerklje ob Krki soglašajo s predlagano zaposlitvijo kuharice za
poln delovni čas v obsegu 40 ur na teden, in sicer od 4.1.2016 dalje za nedoločen čas.
Zaključek seje: 23.12.2015 ob 11.30

Zapisala:
Helena Žokalj
Poslovna sekretarka

Tanja Lekić
predsednica Sveta šole

PRILOGE:
VABILO K DOPISNI SEJI
ELEKTRONSKI ODGOVORI NA 4. DOPISNO SEJO
SOGLASJE K OBJAVI DELOVNEGA MESTA – 2X
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