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Zadeva: Izvleček zapisnika 1. sestanka Sveta staršev OŠ Sveti Jurij v šolskem letu 2015/2016, z 

dne 21.9.2015  

 

 

Seja sveta staršev je potekala po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda; 

2. Konstituiranje sveta staršev, imenovanje predstavnikov staršev v svet zavoda OŠ Sveti Jurij ter 

imenovanje predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo; 

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

4. Samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2014/2015; 

5. Spremembe vzgojnega načrta OŠ Sveti Jurij; 

6. Predstavitev razvojnega načrta za obdobje 2015-2020 ter akcijskega načrta za šolsko leto 

2015/2016; 

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

2015/2016; 

8. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

2. TOČKA 

Svet staršev se je na sestanku dne 21.9.2015 seznanil z obvestilom Sveta zavoda Osnovne šole Sveti 

Jurij, da je dvema predstavnikoma staršev v svetu zavoda s 1.9.2015 prenehal mandat na podlagi 1. 

odstavka 11. člena Poslovnika sveta šole ter, da je potrebno imenovati enega predstavnika za šolo in 

enega predstavnika za vrtec. 

Na podlagi  6. alineje 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 

Osnovne šole Sveti Jurij, 13. člena Poslovnika sveta staršev Osnovne šole Sveti Jurij ter ustnega 

soglasja s kandidaturo, sta v svet zavoda, za preostanek mandata, s strani staršev imenovani: 

 Helena Ivanič – kot predstavnica sveta staršev za šolo (Večeslavci 30, Rogašovci) in 

 Nadja Fridau – kot predstavnica sveta staršev za vrtec (Večeslavci 107, Rogašovci) 

 

Prav tako se je svet staršev seznanil z dejstvom, da je dvema predstavnikoma staršev potekel mandat 

v pritožbeni komisiji. Na podlagi 60. c člena Zakona o osnovni šoli, 7. alineje 2. odstavka 31. člena 

Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Sveti Jurij ter ustnega 

soglasja s kandidaturo, sta bili v pritožbeno komisijo kot predstavnici staršev imenovani: 

 Mileni Bűček (Večeslavci 44, Rogašovci) in 

 Jasmini Lang (Serdica 2, Rogašovci) 

 

 

       Predsednica Sveta staršev Osnovne šole Sveti Jurij: 

                                                                                                         Helena Ivanič 


