
 

 

Izvleček zapisnika 

3. seje Sveta staršev Osnovne šole Sveti Jurij v šol. letu 2015/2016, ki je potekala dne 24.5.2016, s 

pričetkom ob 16.30, v prostorih OŠ Sveti Jurij. 

 

1. TOČKA 

V uvodu je predsednica pozdravila navzoče starše ter po pregledu prisotnosti ugotovila, da je prisotnih 

13 članov. 3 člani so svojo odsotnost opravičili, ostali pa svoje odsotnosti niso opravičili. Predsednica 

je ugotovila, da je svet sklepčen. Prisoten je bil tudi ravnatelj. 

 

2. TOČKA 

Člani so skupaj z vabilom prejeli predlog dnevnega reda. Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato 

je seja potekala po naslednjem 

DNEVNEM REDU: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti;  

2. Potrditev dnevnega reda; 

3. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (priloga); 

4. Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2016/2017 – soglasje sveta staršev za skupno 

nabavno ceno za posamezni razred; 

5. Vpis v šolo in vrtec v šolskem letu 2016/2017; 

6. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

3. TOČKA 

Zapisnik 2. seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Pripomb na zapisano ni bilo, zato so člani z dvigom 

rok potrdili zapisnik. 

 

4. TOČKA 

Ravnatelj je predstavil seznam delovnih zvezkov, ki jih bodo učenci uporabljali v posameznem razredu. 

Člani so soglasno z dvigom rok potrdili predstavljeni seznam. 

 

5. TOČKA 

V mesecu februarju je potekal vpis v 1. razred. Vpisanih je bilo 28 učencev (7 PŠ Pertoča, 21 matična 

šola). 

V mesecu marcu je potekal vpis v vrtec. Vpisanih je 37 novincev. Vsi oddelki so polni, v enoti na Pertoči 

je 1 prosto mesto. Skupaj bo v vrtec vključenih 115 otrok. 

 

6. TOČKA 

a) starši so bili seznanjeni s končnim izračunom stroškov šole v naravi v CŠOD. Zaradi velikega 

izpada otrok je morala šola sama pokriti del stroškov v višini 418,00 €; 

b) ravnatelj je predstavil analizo vpisa v SS in starše seznanil s pripravo šolskega almanaha; 

c) starši so podali pripombe glede voznih linij, informacijo bo ravnatelj predal pomočniku, ki je 

zadolžen za organizacijo prevozov; nadalje so starši izrazili nestrinjanje s situacijo na včerajšnji 

ekskurziji, kar bo ravnatelj preveril ter zaskrbljenost zaradi neudeležbe staršev na sestankih 

sveta staršev – predsednica je predlagala, da starši na roditeljskem sestanku razmislijo o 

spremembi predstavnika. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.45. 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi        Helena Ivanič 

 
 

Osnovna šola Sveti Jurij Žiro račun:  51900-603-30159    

Sveti Jurij 13   Telefon:  02 5571 003  

9262 Rogašovci  Fax:   02 5588 480 

Tel. ravnatelj:  02 5588 488 

Davčna št.: 99951525  e-mail:   tajnistvo@ossvj.si 

                                                             
 


