
 

 

Datum: 3.10.2016 

 

POVZETEK ZAPISNIKA  4. SESTANKA SVETA STARŠEV V LETU 2016, KI JE BIL DNE 27.9.2016  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika s seje, z dne 2.6.2016. 

2. Poslovnik o delu Sveta staršev Druge osnovne šole Slovenj Gradec. 

3. Pedagoško poročilo za šolsko leto 2015/2016. 

4. Predstavitev LDN za šolsko leto 2016/2017. 

5. Razno. 

 

Točka 1: Potrditev zapisnika s seje, dne 2.6.2016. 
Pripomb na zapisnik Sveta staršev z dne, 2.6.2016 ni bilo. 

Ugotovitveni sklep št.1: 
Svet staršev potrdi zapisnik z dne, 2.6.2016. 

Točka 2: Osnutek Poslovnika o delu Sveta staršev Druge osnovne šole Slovenj Gradec. 

Člani Sveta staršev so se soglasno strinjali, da bo v šolskem letu 2016/2017 funkcijo predsednika Sveta 
staršev še naprej opravljal g. Martin Tretjak.   

Sklep št.1: 

Svet staršev potrdi g. Martina Tretjaka  za predsednika Sveta staršev  v šolskem letu 2016/2017. 

Pripomb na osnutek Poslovnika o delu Sveta staršev Druge osnovne šole Slovenj Gradec ni bilo. Z 
glasovanjem z dvigom rok so vsi prisotni člani Sveta staršev potrdili Poslovnik o delu Sveta staršev Druge 
osnovne šole Slovenj Gradec. 

Sklep št.2: 
Svet staršev potrdi Poslovnik o delu sveta staršev Druge osnovne šole Slovenj Gradec. 

Točka 3: Pedagoško poročilo za šolsko leto 2015/2016. 

Ga. ravnateljica je predstavila Pedagoško poročilo za šolsko leto 2015/2016. 

 
Točka 4: Predstavitev LDN za šolsko leto 2016/2017 

Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017. 

 

 



 

 

Točka 5: Razno 

- Božično novoletni bazar v novembru: g. Tretjak je podal mnenje staršev, da se letos časovno loči 
kulturni program od »prodaje« izdelkov (prostovoljni prispevki za izdelke). Najprej naj bo nastop 
učencev, potem pa se odprejo stojnice. 

- Glavni odmor – »gibalni odmor«- spodbujanje učencev k aktivnemu preživljanju odmorov s čim več 
gibanja. Ga. ravnateljica je prisotnim povedala, da so na šoli že razmišljali o uvedbi rekreativnega 
odmora, vendar bi to pomenilo, da se pouk zaključi še pozneje – že zdaj je zadnja ura do 14.30, zato 
so našli rešitev v izvedbi talnih iger. Na podružnici Pameče – Troblje bodo talne igre v avli šole, na 
centralni šoli pa pred učilnicami prvih razredov, v avli in v prvem nadstropju. 

- Odjava in prijava malic – nova aplikacija, pri kateri starši odjavljajo in prijavljajo obroke, kadar gre za 
spremembo. Navodila so objavljena tudi na spletni strani šole. 

- (Pre)težke torbe – člani Sveta staršev so podali pripombo glede teže šolskih torb. Ga. ravnateljica se 
je s starši strinjala in jim zagotovila, da bodo problem proučili in ga poskusili skupaj rešiti. 

- Učbeniki iz učbeniškega sklada: predstavnik Sveta staršev je izpostavil problem obrabljenih 
učbenikov. Nekateri učbeniki so v zelo slabem stanju. Ga. ravnateljica se je strinjala in razložila, da 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ne zagotavlja dovolj sredstev za nakup novih 
učbenikov, tako so na predmetni stopnji letos lahko zagotovili nove učbenike, nekateri učbeniki na 
razredni stopnji pa so že dotrajani in jih bo šola zamenjala v prihodnjih letih. 

 

 

                                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

                                                                                                         g. Martin Tretjak l.r. 


