
 

 

 

Povzetek zapisnika 

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

28.5.2015, s pričetkom ob 16.30 v prostorih OŠ Sveti Jurij 

 

 

1. TOČKA 

V uvodu je navzoče starše, zaradi opravičene odsotnosti predsednice ter njenega namestnika, 

pozdravil ravnatelj ter po pregledu prisotnosti ugotovil, da je prisotnih 13 članov. 6 članov je 

svojo odsotnost opravičilo, ostali pa svoje odsotnosti niso opravičili.  

 

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 2015/2016 – soglasje sveta staršev za 

skupno nabavno ceno za posamezni razred; 

5. Realizacija LDN v šolskem letu 2014/2015 – vmesni pregled; 

6. Vpis v šolo in vrtec v šolskem letu 2015/16; 

7. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

3. TOČKA 

Zapisnik 2. 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 in so zapisnik z dvigom 

rok soglasno potrdili. 

 

4. TOČKA 

V skladu s Pravilnikom mora svet staršev potrditi nabor delovnih zvezkov, ki ga je na predlog 

strokovnega aktiva učiteljev sprejel ravnatelj in ga tudi predstavil svetu staršev. 

Svet je soglasno potrdil predstavljeni seznam delovnih zvezkov ter skupni znesek. 

 

5. TOČKA 

Vmesni pregled LDN je predstavil ravnatelj. 

 

6. TOČKA 

Vrtec bo v prihodnjem šolskem letu ponovno deloval s šestimi polnimi oddelki. Vpisana sta 

tudi dva otroka s posebnimi potrebami. 

Ravnatelj je izpostavil problem upadanja števila otrok na podruţnični šoli, ob čemer so starši 

pripomnili, da je to posledica dvoma v kakovost poučevanja v kombiniranem oddelku. 

Ravnatelj je dodal še, da bosta na matični šoli v naslednjem šolskem letu dva oddelka prvega 

razreda. 

  

 

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 
                                                             

 



 

 

7. TOČKA 

V okviru te točke se je odvijala razprava glede šolske prehrane ter upoštevanja diet 

posameznih otrok. Nadalje so starši izpostavili nekaj nejasnosti na zaključnih ekskurzijah, 

ravnatelj pa je ob koncu starše seznanil, da bo v času poletnih počitnic organiziran deţurni 

oddelek vrtca na matični šoli. 

 

Seja je bila zaključena ob 17.15. 

 

 

Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 

Anja Banfi        Suzana Kuzmič 

 

 

 


