
 

 

 

Povzetek zapisnika 

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

19.3.2015, s pričetkom ob 16.30 v prostorih OŠ Sveti Jurij 

 

 

1. TOČKA 

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

prisotnih 16 članov, 3-je člani so svojo odsotnost opravičili, ostali pa svoje odsotnosti niso 

opravičili. Ugotovila je, da je svet staršev sklepčen in da lahko nadaljuje z delom. 

Na sestanku je bila prisotna tudi pomočnica ravnatelja vrtca Anita Fartek. 

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 ter potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (priloga) 

3. Realizacija dejavnosti v vrtčevskih enotah 

4. Realizacija učnega načrta in učni uspeh ob koncu 1. redovalnega obdobja 

5. Evalvacija RN 2010-2015 in priprava RN 2015-2020 

6. Šolski sklad, sredstva sklada in načrt porabe v letu 2015 

7. Pobude, vprašanja, predlogi 

 

2. 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. 

 

3. TOČKA 

Anita Fartek je predstavila delno realizacijo dela v vrtcu; 6 polnih oddelkov, 110 otrok ob 

koncu šolskega leta. 

Vpis otrok v vrtec je bil izveden v februarju in zaenkrat kaţe, da bo tudi v prihodnjem 

šolskem letu vrtec deloval s šestimi polnimi oddelki. 

 

4. TOČKA 

Realizacijo učnega načrta in učni uspeh ob koncu 1. redovalnega obdobja je predstavil 

ravnatelj. 

Poročilo ravnatelja je priloga zapisniku. 

 

5. TOČKA 
Evalvacijo RN 2010-2015 VVE in ŠOLE  je predstavila Anita Fartek. Na predstavljeno ni bilo 

nobenih pripomb oziroma vprašanj. 

Analiza RN VVE in ŠOLE sta priloga zapisniku. 

 

  

 

Osnovna šola Sveti Jurij  Ţiro 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 
                                                             

 



 

 

6. TOČKA 

Poročilo o stanju šolskega sklada je podal ravnatelj. Stanje šolskega sklada na dan 31.12.2014 

je 1.792,62€, kar se prenese v leto 2015. Cca 1.200€ je šola porabila za izdelavo projektne 

dokumentacije  zunanje učilnice – šolskega vrta. 

Za predstavnika sveta staršev v šolski sklad je predlagan Martin Mencigar. Člani sveta morajo 

potrditi predlog, zato jih je ravnatelj pozval, da odločijo z dvigom roke.  

 

SKLEP 

Za predstavnika sveta staršev v Šolskem skladu je izbran Martin Mencigar. 

ZA – 17x PROTI – 0x VZDRŢANI – 1x 

Zapisnik sestanka Šolskega sklada ter kontna kartica sta priloga zapisniku. 

 

7. TOČKA 

Ravnatelj je prisotne seznanil z izkupičkom sredstev boţičnega bazarja, z uvajanjem tujega 

jezika v 2. razred, z izvajanjem šolske prehrane, Anita Fartek pa je predstavila analizo 

vprašalnika o zadovoljstvu staršev z delom v vrtcu. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.10. 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 

Anja Banfi        Suzana Kuzmič 

 

 

 


