OSNOVNA ŠOLA
FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova ulica 85
1210 LJUBLJANA–ŠENTVID
SVET STARŠEV

ZAPISNIK 5. seje Sveta staršev v šolskem letu 2013/14
četrtek, 5.6. ob 18:00 uri

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev;
2. Soglasje k nabavni ceni delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/15;
3. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2014/15;
4. Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo v šolskem letu 2014/15;
5. Poročilo šole in novosti v šolskem letu 2014/15
6. Poročilo o delu Sveta staršev
7. Razno

Prisotni: Božo Starašinič (ravnatelj), Pavel Virant (pomočnik ravnatelja), Urška Zimic (1.a), Mateja
Režek (1.b), Barbara Oven(2.a), Rok Bojanc (2.b), Ignac Završnik (4.a), Samo Kranjec (4.b), Urška
Brodnik (5.a), Marko Jenko (5.b), Simona Vitanc (7.a), Brigita Kek Vrabič (7.b), Marin Kneževič (8.a),
Barbara Kokalj (8.b), Aleš Gros (9.b)
Opravičeni: Stanislav Rozman (predsednik Sveta staršev), ter predstavnice in predstavniki 3.a, 3.b,
6.a, 6.b in 9.a.
Zapisnikarica: Mateja Režek (1.b)
Sejo je vodila Mateja Režek

Ad. 1. Zapisnik 4. seje sveta staršev je bil soglasno in v celoti sprejet (12/0/0).
Ad. 2. G. Ravnatelj je pripravil gradivo z informacijo o ceni DZ od šolskega leta 2010/11 do 2014/15. Iz
gradiva je razvidno, da cena DZ tekom šolskih let, za posamezen razred ostaja enaka oz. se znižuje.
Člani Sveta staršev so se soglasno strinjali z nabavno ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/15.
Ad.3 G. ravnatelj poda informacijo o nadstandardnih dejavnostih v šolskem letu 2014/15. Člani Sveta
staršev so se soglasno strinjali z nadstandardnimi dejavnostmi za šolsko leto 2014/15. V okviru
nadstandardnih dejavnosti se predvideva izvajanje šole v naravi od 1. do 8. razreda, tečaj plavanja v
1. in 3. razredu, tečaj rolanja in tečaj drsanja za učence, ki so vključeni v oddelke podaljšanega
bivanja.
Ad.4 G. ravnatelj je Svet staršev seznanil s pisnim seznamom učbenikov, ki si jih bodo učenci lahko
izposodili za uporabo v šolskem letu 2014/15.

Ad.5 G. Ravnatelj poroča o dogodkih na šoli, ki so se zgodili v mesecu od zadnje seje Sveta staršev.
Pove tudi, da bosta do konca šolskega leta izvedeni še dve šoli v naravi, nekaj tekmovanj, valeta,
znani bodo rezultati NPZ-ja.
Ad.6. Predstavnica staršev Mateja Režek poroča, da bo predsednik Sveta staršev oblikoval poročilo o
delu ter ga posredoval članom Sveta v dopolnilo.
Ad.7. Predstavnik staršev postavi vprašanje glede načina plačevanja položnic- ali je možno združiti
zneske več položnic (za več otrok) prepisati en sklic in jih plačati? Ravnatelj odgovori, da je to možno,
možno pa je tudi plačevanje položnic z gotovino v tajništvu ter prek trajnika.
Predstavnica staršev postavi vprašanje glede organizacije in cene valete. Odgovorita g. ravnatelj
(glede prostora izvedbe- Ljudski dom) in g. Gros (cena v letošnjem letu- 17€ na osebo).

Seja se je zaključila ob 18.35 uri.

Zapisala Mateja Režek

