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Zadeva: Povzetek zapisnika 3. sestanka Sveta staršev OŠ Sveti Jurij v šolskem letu
2018/2019, z dne 28. maja 2019, ob 16.30
1. TOČKA

V uvodu je predsednica pozdravila navzoče starše ter po pregledu prisotnosti ugotovila, da je
prisotnih 15 članov. 6 članov je svojo odsotnost opravičilo, ostali člani svoje odsotnosti niso
opravičili. Predsednica je ugotovila, da je svet sklepčen.
2. TOČKA
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.
2.
3.
4.
5.
6.

Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti;
Potrditev dnevnega reda;
Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (priloga);
Delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2019/2020 – soglasje sveta staršev za
skupno nabavno ceno za posamezni razred;
Vpis v šolo in v vrtec v šolskem letu 2019/2020;
Pobude, vprašanja, predlogi.

3. TOČKA
Zapisnik prejšnje seje so člani prejeli skupaj z vabilom. Na zapisnik pripomb ni bilo, zato so
člani zapisnik soglasno potrdili z dvigom rok.
4. TOČKA
Besedo je prevzel ravnatelj. Zbrane je seznanil s predlogom učnih gradiv za naslednje šolsko
leto. Sezname predlagajo učitelji na strokovnih aktivih; učna gradiva so predhodno potrjena s
strani strokovnega sveta. Učitelji avtonomno pripravijo seznam potrebščin za posamezni
razred.
Pripomb na podano ni bilo, zato so starši z dvigom rok soglasni potrdili predlagani seznam
delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020.
5. TOČKA
Ravnatelj je zbrane seznanil z vpisom v vrtec in šolo.
V vrtec so otroci vpisani glede na šolski okoliš – vpisani so v enoto, ki je bliže stalnemu
bivališču. V enoti VVE Pertoča bo ob začetku šolskega leta še nekaj prostih mest.
Tekom predstavitve te točke, se je seji pridružila še ena članica.
V 1. razred bo prihodnje šolsko leto vpisanih 22 otrok, 18 otrok na matični in 4 otroci na
podružnični šoli. Za pet otrok so starši podali vlogo za odložitev šolanja, kar pomeni, da ostajajo
v vrtcu.
Ker pripomb s strani staršev na podano ni bilo, je predsednica zaključila to točko.

6. TOČKA
Besedo je prevzel ravnatelj:
 zbrane je seznanil s tem, da bo 4.6. potekalo fotografiranje, 6.6. pa bodo potekale
zaključne ekskurzije – mobilni telefoni na ekskurzijah ne bodo dovoljeni;
 tudi letos bo izdan šolski almanah, ki bo učencem 9. razredov podarjen ob koncu
šolskega leta;
 ob začetku šolskih počitnic bodo za učence organizirani tabori;
 na šolski inšpektorat je šola podala prijavo zaradi zanemarjanja otroka;
 v soboto 1.6., bo delovna sobota – športni dan; otroci bodo sodelovali na rogašovskem
teku – za prevoze in prehrano bo poskrbljeno;
 rezultati NPZ še niso znani;
 zadnji teden v septembru bo na šoli potekala izmenjava v okviru projekta Erasmus –
praksa je, da gostujoči otroci bivajo pri učencih – tisti teden bo na šoli potekal teden
dejavnosti;
 tretji teden v septembru bo na Debelem rtiču potekala šola v naravi za učence 5.
razredov;
 ena izmed članic je vprašala, zakaj gredo učenci 1.-3. razreda na zaključno ekskurzijo v
Vulkanijo; starši so mnenja, da ta lokacija ni primerna zaradi bližine – ravnatelj je
pojasnil, da bo pripombo staršev predal strokovnim delavcem na konferenci.
Ker ostalih pripomb oziroma predlogov ni bilo, je predsednica zaključila sejo ob 17.30.
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