
Osnovna šola Sveti Jurij T: 02 5571 003 

Sveti Jurij 13 F: 02 5588 480 

9262 Rogašovci T: 02 5588 488 (ravnatelj)  

  E: tajnistvo@ossvj.si 

 

Številka: 900-4/2021-1 

Datum: 29. 9. 2022 

 

IZVLEČEK ZAPISNIKA 

1. sestanka Sveta staršev OŠ Sveti Jurij v šolskem letu 2021/2022, ki je bil v sredo, 29. 

septembra 2021, ob 16.00, preko video povezave. 

 

1. TOČKA 

V uvodu je ravnatelj pozdravil navzoče starše ter po pregledu prisotnosti ugotovil, da je 

prisotnih 21 članov. Člani, ki so manjkali, svoje odsotnosti niso opravičili. Ravnatelj je 

ugotovil, da je svet sklepčen. 

 

Ravnatelj je v potrditev predlagal naslednji dnevni red: 

1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti ter potrditev dnevnega reda; 

2. Konstituiranje sveta staršev; 

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

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

2020/2021; 

5. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta za šolsko leto 2020/2021 ter predstavitev 

Akcijskega načrta vzgojnega načrta za šolsko leto 2021/2022; 

6. Poročilo o uresničevanju razvojnega načrta za šolsko leto 2020/2021 ter  predstavitev 

Akcijskega načrta razvojnega načrta za šolsko leto 2021/2022; 

7. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Sveti Jurij z VVE za šolsko leto 2021/2022; 

8. Pobude, vprašanja, predlogi. 

Člani so dnevni red soglasno potrdili. 

2. TOČKA 

Člani so soglasno, po predhodnem ustnem soglasju, za predsednico potrdili Heleno Ivanič, 

za namestnico predsednice pa je bila potrjena Mateja Wolf.  

V nadaljevanju je ravnatelj zbrane seznanil s Poslovnikom sveta staršev ter po predstavitvi te 

točke besedo predal predsednici. 

 

3. TOČKA 

Predsednica je zbrane pozdravila ter se zahvalila za zaupanje. 

Člani so skupaj z vabilo prejeli zapisnik. Ker na zapisnik ni bilo podanih nobenih pripomb, so 

člani zapisnik prejšnje seje soglasno potrdili v dvigom rok. 

 

 

4. TOČKA 

Besedo je prevzel ravnatelj ter predstavil delo šole in vrtca v preteklem šolskem letu.  

Pouk v preteklem šolskem letu je zaznamovala epidemija covid-19. Letni delovni načrt zaradi 

tega ni bil v celoti realiziran. 



Po predstavitvi je predsednica zbrane pozvala k razpravi. Ker pripomb na podano ni bilo, je 

predsednica zaključila to točko. 

 

5. TOČKA 

Evalvacijo VN je predstavil ravnatelj.  

AN VN kot prednostne naloge določa dobre medsebojne odnose, sprejemanje drugačnosti 

hkrati pa določa aktivnosti za dosego zastavljenih ciljev. 

Ker pripomb na podano ni bilo, je predsednica zaključila to točko. 

 

6. TOČKA 

Evalvacijo RN je predstavil ravnatelj. Nekaj načrtovanih dejavnosti tako v šoli kot v vrtcu ni 

bilo realiziranih. 

Prioriteta AN RN šole za to šolsko leto je zdrav življenjski slog in inovativna pedagoška 

praksa – sodobni pristopi poučevanja.  

Prioriteta AN RN vrtca za to šolsko leto je skrb za zdrav življenjski slog in predbralna 

pismenost. 

Ker pripomb na podano ni bilo, je predsednica zaključila to točko. 

 

7. TOČKA 

LDN je predstavil ravnatelj. Dejal je, da so naloge in prioritete podobne kot v preteklih 

šolskih letih. Pouk poteka po modelu B. 

Ker pripomb na podano ni bilo, je predsednica zaključila to točko. 

 

8. TOČKA 

Ravnatelj je zbrane seznanil: 

a) Z novim predlogom ekonomske cene. Le ta znaša 448€; 

b) strokovne delavke vrtca sporočajo, da odklanjajo darila ob koncu šolskega leta; 

c) učenci po koncu pouka uporabljajo elektronske cigarete – opravljeni so bili 

razgovori z učenci, starši so bili obveščeni; 

d) učenci ob prevzemanju kosila ne uporabljajo kartice, kar šoli povzroča veliko 

težav; 

e) zaskrbljujoč je velik izostanek romskih učencev; 

f) na roditeljskem sestanku petih razredov je bila podana pobuda glede izvedbe 

šole v naravi v mesecu septembru. V tem terminu bi dnevno bivanje otrok 

znašalo 45€/dan, letos, ko otroci letujejo v mesecu oktobru, je cena bivanja 

31€/dan. Ravnatelj je dejal, da bodo starši imeli možnost izbirati med 

terminom letovanja, vendar bomo morali prevzeti tudi morebitne višje stroške 

letovanja; 

g) ena izmed članic je podala pohvalo za učiteljico Suzano Ficko Matko, in sicer 

v imenu celotnega 1. c razreda ter pripombo staršev, da bi lahko bila spletna 

stran šole bolj pregledna; 

h) eden izmed staršev je podal pripombo glede dela v OPB v 4. razredu – otroci 

hodijo domov z veliko domače naloge, saj je ne morejo opraviti v podaljšanem 

bivanju zaradi velikega števila otrok, ki na nek način motijo drug drugega. 

Ravnatelj je dejal, da se bo pogovoril z učiteljico oddelka. 

 

 

Ker ostalih pripomb oziroma predlogov ni bilo, je predsednica zaključila sejo ob 18.15. 



 

 

 

Zapisala:      Predsednica Sveta staršev OŠ Sveti Jurij: 

Anja Banfi        Helena Ivanič 

 

 

 

 


