
 

 

 

ZAPISNIK 

 1. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Sveti Jurij v šol. letu 2014/2015, dne 

23.9.2014, s pričetkom ob 16. uri v prostorih OŠ Sveti Jurij 

 

 

1. TOČKA 

V uvodu je navzoče starše pozdravila predsednica. Ravnatelj je ugotovil, da je Svet staršev 

sklepčen in da lahko nadaljuje z delom. 

Člani so skupaj z vabilom prejeli tudi predlog dnevnega reda. Na predlagani dnevni red ni 

bilo pripomb, zato je seja potekala po naslednjem 

 

DNEVNEM REDU: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda; 

2. Konstituiranje Sveta staršev; 

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

4. Samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 

2013/2014; 

5. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 

2013/2014 ter predstavitev akcijskega načrta in razvojnega načrta za šolsko leto 

2014/2015; 

6. Predstavitev Letnega delovnega načrta Osnovne šole Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 

2014/2015; 

7. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

2. TOČKA 

V skladu s Poslovnikom sveta staršev Osnovne šole Sveti Jurij je potrebno na začetku novega 

šolskega leta na novo konstituirati Svet staršev ter izvoliti predsednika in podpredsednika. 

Predsednici Suzani Kuzmič mandat prednice teče dalje, za podpredsednika je bil predlagan 

Jani Flisar, ki so ga člani z dvigom rok soglasno potrdili. 

 

SKLEP 

Za podpredsednika Sveta staršev se izvoli Janija Flisarja. 

ZA – 17x PROTI – 0x VZDRŽANI – 1x 

 

3. TOČKA 

Zapisnik 1. seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Po pregledu zapisnika na vsebino in obliko 

zapisanega ni bilo pripomb. Vsi prisotni so se z zapisanim strinjali. 

Izvlečke zapisnika bomo po potrditvi zapisnika objavili na spletni strani šole. 

 

4. TOČKA 

Samoevalvacijsko poročilo za šol. leto 2013/2014 je podal ravnatelj. Pripomb oz. vprašanj na 

predstavljeno ni bilo. 

Samoevalvacijsko poročilo je na vpogled v pisarni ravnatelja. 

 

Osnovna šola Sveti Jurij  Žiro račun: 51900-603-30159    
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Tel. ravnatelj: 02 5588 488 
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Anketni vprašalnik o zadovoljstvu staršev z delom vrtca bo predstavljen na naslednji seji 

Sveta staršev. 

 

 

5. TOČKA 

Poročilo o vzgojnem delovanju šole je predstavil ravnatelj. Na predstavljeno ni bilo nobenih 

pripomb oz. vprašanj. 

 

6. TOČKA 

Letni delovni načrt je predstavil ravnatelj. Letni delovni načrt je na vpogled v pisarni 

ravnatelja. 

 

7. TOČKA 

Ravnatelj je prisotne seznanil: 

a) S 1.9. je začel na šoli delovati dislociran oddelek glasbene šole; 

b) Šola je v fazi urejanja dovoljenja s strani MIZŠ za izvajanje verouka v prostorih šole; 

c) Izpopolnjevanje iz zgodnjega učenja tujega jezika – v naslednjem letu bo šola 

kandidirala za zgodnje poučevanje tujega jezika, v kolikor bo za to izpolnjevala 

pogoje. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00. 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 

Anja Banfi        Suzana Kuzmič 

 

 

 


