
 

 

Zadeva: Izvleček zapisnika 2. sestanka Sveta staršev OŠ Sveti Jurij v šolskem letu 

2017/2018, z dne 12.3.2018 

 

 

1. TOČKA 

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

prisotnih 18 članov. 4 člani so svojo odsotnost opravičili. Predsednica je ugotovila, da je svet 

sklepčen. 

 

Člani so skupaj z vabilom prejeli tudi predlog dnevnega reda. Člani so z dvigom rok potrdili 

predlagani dnevni red, 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. Šolski sklad, sredstva sklada in načrt porabe v letu 2018; 

6. Pobude, vprašanja, predlogi. 

 

2. TOČKA 

Predsednica je zbrane pozvala k morebitnim dopolnitvam zapisnika, ki je bil priloga vabilu. 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. 

 

3. TOČKA 

Besedo je prevzel ravnatelj, ki je predstavil sestavo oddelkov vrtca, kadrovsko strukturo ter 

dejavnosti, ki se izvajajo v vrtcu. 

Ravnatelj je zbrane seznanil, da bodo dela na vrtčevskem igrišču predvidoma končana do 

meseca septembra. 

Vpis v vrtec za naslednje šolsko leto bo potekal v prvem tednu aprila. 

 

4. TOČKA 

Ravnatelj je zbrane seznanil z vpisom otrok v 1. razred. Na PŠ Pertoča je vpisanih 5 otrok, na 

matično šolo pa 25 otrok, kar pomeni, da bosta na matični šoli v 1. razredu oblikovana 2 

oddelka. 

Obvezni program ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja je bil realiziran v pričakovanem obsegu 

in v skladu z LDN. Učni uspeh ob koncu 1. redovalnega obdobja je glede na prejšnja leta boljši, 

le 6 učencev je imelo negativno oceno pri enem ali več predmetih.  

Ob koncu redovalnega obdobja je bil na željo staršev en učenec prepisan v drug oddelek. 

 

5. TOČKA 

Na prejšnji seji je svet staršev potrdil upravni odbor šolskega sklada. Stanje šolskega sklada z 

dne 31.12.2017 je 1.814,02 €. V preteklih letih je bilo mišljeno, da bodo sredstva uporabljena 

za izdelavo šolskega vrta, kar pa žal ni bilo realizirano zaradi drugih prioritet.  

 
 

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 

                                                             
 



 

 

 

6. TOČKA 

Ravnatelj je zbrane seznanil z naslednjim: 

a) S septembrom bodo prišle v veljavo spremembe zakona o vrtcih – gre za spremembo 

poimenovanja pomočnic vzgojiteljic ter možnost uvedbe skrajšanega programa vrtca; 

b) S 1.2.2018 se je spremenila ekonomska cena, kar je posledica nove zaposlitve v okviru 

projekta ESS – EC je od tega datuma dalje nekoliko nižja; 

c) Spremenil se je Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Sveti Jurij – do sprememb je 

prišlo zaradi upada vpisa v enoto vrtca na PŠ Pertoča, kar lahko posledično vpliva na 

obstoj podružnice v prihodnosti; 

d) Za dan stavke, 14.2.2018, staršem otrok v vrtcu ni bila obračunana vzgojnina, kar je 

sicer drugače, kot je MIZŠ naložilo z okrožnico z dne 1.3.2018. Znesek v višini cca. 

600€ bo pokrila občina. V kolikor bo stavka SVIZ tudi 14.3., bodo starši naknadno 

obveščeni, kako bo z obračunom vrtca za ta dan. 

e) Predstavnica oddelka jasli 1 je podala pripombo na božična darila, ki naj ne bi bila 

ustrezna za otroke vseh starosti. Ravnatelj je pojasnil, da se nabavijo enaka darila za vse 

otroke, kar je najbolj smotrno z logističnega vidika in je gotovo vsako darilo v neki fazi 

otrokove starosti uporabno, s čimer so se starši tudi strinjali; 

f) Podana je bila tudi pripomba glede prisotnosti vzgojiteljic v času zimskih počitnic. 

Otroci iz jaslic namreč niso želeli v vrtec, saj v skupini ni bila prisotna vsaj ena od 

vzgojiteljic iz njihove skupine.  Ravnatelj je staršem pojasnil, da se je to zgodilo zaradi 

koriščenja letnega dopusta strokovnih delavk, saj le te svoj dopust težko koristijo v času 

izven počitnic. Da pa je bilo za otroke primerno strokovno poskrbljeno.  

g) Ena izmed predstavnic je izpostavila problematiko glede učiteljice Katarine Sluga in 

njenega poučevanja tujega jezika. Ravnatelj je zbrane seznanil, da je seznanjen s 

problematiko in , da je z učiteljicama Katarino Sluga in Klaudijo Skerbinšek opravil 

razgovor zaradi nestrokovne priprave pisnega preizkusa znanja, ki ga je pripravila 

učiteljica Katarina Sluga, katero je ravnatelj ustno opozoril na napako. Predstavnica je 

povedala, da otroci ne morejo slediti pouku, saj učiteljica ni sposobna zagotoviti reda 

pri pouku, kar se po mnenju staršev odraža pri znanju otrok. Ravnatelj je starše seznanil, 

da, ko pri učiteljici Katarini Sluga opravlja hospitacije, pouk poteka nemoteno. Zaveda 

se, da se pri učiteljici pojavljajo težave in, da bo v prihodnje pri učiteljici opravil več 

nenapovedanih hospitacij. V kolikor bo potrebno, bo šola pridobila tudi ustrezno 

strokovno mnenje glede usposobljenosti učiteljice Slugove za poučevanje. 

Ravnatelj je izpostavil tudi to, da učiteljica Slugova navaja neresnična dejstva glede 

zadovoljstva oziroma nezadovoljstva staršev z njenim načinom dela; 

h) Predsednica je zbrane opozorila na zavihek za starše na spletni strani šoli, kjer se lahko 

starši seznanijo z vsemi potrebnimi informacijami. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.00. 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi        Helena Ivanič 

 


