ZAPISNIK
5. seje Sveta staršev Osnovne šole Selnica ob Dravi, ki je bila v ponedeljek,
27. 5. 2019, ob 17. uri v prostoru šolske knjižnice.
Prisotni: lista prisotnosti je priloga zapisniku. Na seji je bila še ravnateljica Jožica
Ozmec.

Dnevni red:
1. Otvoritev seje - pregled prisotnosti predstavnikov oddelkov zavoda.
2. Predlog, obravnava in potrditev dnevnega reda.
3. Imenovanje zapisnikarja.
4. Pregled in potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev OŠ Selnica ob Dravi.
5. Potrditev delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/20.
6. Pobude, vprašanja in predlogi staršev.
K 1. točki dnevnega reda:
Predsednica sveta staršev je otvorila sejo in pregledala prisotnost predstavnikov.
Ugotovljeno je bilo, da je prisotnih dovolj predstavnikov za sklepčnost Sveta staršev.
K 2. točki dnevnega reda:
Pri 2. točki dnevnega reda smo se starši seznanili z dnevnim redom seje.
Sklep 1: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red seje.
K 3. točki dnevnega reda:

Pri 3. točki so predstavniki Sveta staršev izbrali zapisnikarja (Mojca Tergušek).
K 4. točki dnevnega reda:
Predsednica Sveta staršev je predstavila sklepe 4. seje Sveta staršev.
Podana sta bila odgovora glede dveh pobud iz prejšnje seje:
-

Glasbena šola v OŠ Selnica ob Dravi

Ravnateljica je od glasbene šole zahtevala odgovor, zakaj se pouk več ne izvaja na
OŠ Selnica in dobila je odgovor, da imajo v Rušah boljše pogoje za izobraževanje
glasbenikov. Tako krivda za neizvajanje glasbene šole v Selnici ni na strani šole,
ampak se je tako odločila glasbena šola sama.
-

Plačilo Hrama kulture za izvedbo valete

Predsednica Sveta staršev je podala odgovor glede plačila Hrama za valeto. Povedala
je, da se je na občino posredovala pobuda, da selniški devetošolci ne bi plačevali
najema Hrama za valeto. Sedaj čakamo na odgovor iz Občine.
Vsi sklepi so bili realizirani, zato je Svet staršev soglasno sprejel zapisnik 4. seje Sveta
staršev.
Sklep 2: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 4. seje Sveta
staršev.
K 5. točki dnevnega reda:
Pri 5. točki dnevnega reda je ravnateljica predstavila seznam delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv za prihodnje šolsko leto. Seznam je bil priložen k vabilu na sejo,
zato so bili predstavniki predhodno seznanjeni z vsebino.
Starši so izrazili željo, da bi se delovni zvezki bolj pogosto vključevali v sam proces
izobraževanja, saj z leti opažajo, da so le-ti predvsem v tretji triadi pogosto napol prazni
in neizkoriščeni.
Sklep 3: Predstavniki Sveta staršev so soglasno potrdili seznam delovnih
zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred za šolsko leto 2019/20.

K 6. točki dnevnega reda:
Pri 6. točki dnevnega reda so starši dobili informacijo glede vpisa v vrtec za prihodnje
šolsko leto:
Ravnateljica je starše seznanila z vpisom v vrtec za leto 2019/20. Ker je vpis zelo velik,
šola išče rešitev, da bi lahko vrtec dobil še dva dodatna oddelka. Zaenkrat je bilo
predstavljeno, da se bo šolska knjižnica preselila v šolsko avlo, v knjižnici pa se bodo
uredili garderoba, sanitarije in oddelki vrtca.
Podana je bila pobuda, da se ustanovi Klub staršev:
Predsednica Sveta staršev je predlagala, da bi se starši lahko bolj povezali in
sodelovali pri izmenjavi pozitivnih in negativnih izkušnjah v šoli. Odprli bi mail naslov
klubstarsev@os-selnica.si, kamor bi lahko starši poslali vprašanja, pobude, predloge
in izkušnje, o katerih bi želeli govoriti ali izpostaviti za dobre odnose na relaciji starši in
šola.
Sklep 4: Predsednica Sveta staršev bo šolo prosila za oblikovanje mail naslova,
na začetku šolskega leta 2019/20, v mesecu septembru, pa bomo vse starše
obvestili o možnosti pošiljanja vprašanj, pobud, predlog, izkušenj na ta mail.
Prav tako se bo mail naslov vpisal v publikacijo šole, k rubriki Svet staršev.
5. seja Sveta staršev je bila zaključena ob 18.15.

Zapisnik zapisala:

Predsednica Sveta staršev:

Mojca Tergušek

Mirjana Jesenek Mori

Priloge:
-

Gradivo k 5. točki dnevnega reda

-

Lista prisotnosti

