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Zadeva: Povzetek zapisnika 1. sestanka Sveta staršev OŠ Sveti Jurij v šolskem letu
2018/2019, z dne 25.9.2018
1. TOČKA
V uvodu je ravnatelj pozdravil navzoče starše ter po pregledu prisotnosti ugotovil, da je
prisotnih 20 članov. 4 člani so svojo odsotnost opravičili. Ravnatelj je ugotovil, 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.

Konstituiranje sveta staršev ter imenovanje predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Sveti
Jurij (predstavnik staršev za vrtec);

3.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (priloga);

4.

Samoevalvacijsko poročilo o življenju in delu OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto
2017/2018;

5.

Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2017/2018 in predlog sprememb;

6.

Predstavitev akcijskega načrta razvojnega načrta za šolsko leto 2018/2019;

7.

Predstavitev akcijskega načrta vzgojnega načrta za šolsko leto 2018/2019;

8.

Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2018/2019;

9.

Pobude, vprašanja, predlogi.

2. TOČKA
V skladu s poslovnikom sveta staršev je potrebno na prvi seji v šolskem letu konstituirati svet
staršev ter izvoliti predsednika in namestnika predsednika. Po predhodnem ustnem soglasju je
bila za predsednico sveta staršev imenovana Helena Ivanič, za namestnico pa Tea Bertalanič.
Ker je eni članici, predstavnici staršev za vrtec, potekel mandat v Svetu zavoda OŠ Sveti Jurij,
so starši, po predhodnem ustnem soglasju, za predstavnika staršev za preostanek mandata,
imenovali Mileno Büček.

3. TOČKA
Pri tej točki je ravnatelj besedo predal predsednici, ki je zbrane pozvala k morebitnim
dopolnitvam zapisnika, ki je bil priloga vabilu.
Vsi prisotni so se z zapisanim strinjali in so zapisnik z dvigom rok soglasno potrdili.
4. TOČKA
Besedo je predsednica predala ravnatelju.
Ravnatelj je povzel vsebino samoevalvacijskega poročila. Ker pripomb na podano ni bilo, je
predsednica zaključila to točko.
Samoevalvacijsko poročilo je na vpogled v pisarni ravnatelja.
5. TOČKA
Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta je podal ravnatelj. Poudaril je, da se uresničevanje
vzgojnega načrta spremlja skozi celotno šolsko leto.
Novih predlogov za vzgojni načrt v tem šolskem letu ni.
Ker na podano ni bilo pripomb, je predsednica zaključila to točko.
6. TOČKA in
7. TOČKA
AN RN in VN za vrtec in šolo si lahko starši ogledajo na spletni strani šoli, zato je ravnatelj
predstavil zgolj prednostne naloge;
 vzgoja za zdrav način življenja s poudarkom na gibanju – vrtec
 razvijanje čuta za kulturo in umetnost – šola
Ker pripomb na podano ni bilo, je predsednica zaključila to točko.
Vsi dokumenti se nahajajo v arhivu šole.
8. TOČKA
LDN za šolsko leto 2018/2019 je predstavil ravnatelj.
Med predstavitvijo te točke je sejo zapustila ena članica.
Ker pripomb na podano ni bilo, je predsednica zaključila to točko.
LDN je na vpogled v pisarni ravnatelja.
9. TOČKA
a) Predsednica je izpostavila, da je bilo učencem naročeno, da morajo hrano, ki je ne
pojedo, nositi domov – npr. učenci 4. razreda – ravnatelj je povedal, da z zadevo ni
seznanjen, bo pa poizvedel, kaj se je zgodilo.
b) Ravnatelj je starše seznanil z informacijo, da je bila učencem dana na izbiro interesna
dejavnost prve pomoči – prijavilo se je 5 otrok, zato se interesna dejavnost ne bo
izvajala.
c) Starše je zanimalo, kam gredo otroci s podružnice v soboto 29.9., ko je organiziran
športni dan– otroci s podružnice ostanejo na podružnici.
Ker ostalih pripomb oziroma predlogov ni bilo, je predsednica zaključila sejo ob 18.30.
Zapisala:
Anja Banfi

Predsednica Sveta staršev OŠ Sveti Jurij:
Helena Ivanič

