Datum: 28.2.2017

POVZETEK ZAPISNIKA 1. SESTANKA SVETA STARŠEV V LETU 2017, KI JE BIL DNE 27.2.2017

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika s seje, z dne 27.9.2016.
2. Analiza učno – vzgojnega uspeha v 1. redovalnem obdobju.

3. Volitve predstavnikov staršev v Svet Šole Druge osnovne šole Slovenj Gradec.
4. Razno.

Točka 1: Potrditev zapisnika s seje, dne 27.9.2016.
Pripomb na zapisnik Sveta staršev z dne, 27.9.2016 ni bilo.
Ugotovitveni sklep št.1:
Svet staršev potrdi zapisnik z dne, 27.9.2016.

Točka 2: Analiza učno – vzgojnega uspeha v 1. redovalnem obdobju.
Pomočnica ravnateljice, ga. Marta Rubin je prisotnim predstavila analizo učno – vzgojnega uspeha v 1.
redovalnem obdobju.
Točka 3: Volitve predstavnikov staršev v Svet Šole Druge osnovne šole Slovenj Gradec:
Predsednik sveta staršev, g. Tretjak je povedal, da morajo v skladu z novim Poslovnikom o delu sveta
staršev Druge osnovne šole Slovenj Gradec, sprejetega dne, 28.9.2016, predstavniki staršev izvoliti tri
predstavnike, ki bodo zastopali interese staršev v Svetu šole Druge osnovne šole Slovenj Gradec. Mandat
članov traja 4 leta, dosedanjim članom poteče mandat 17.4.2017. G. Dornik Zdravko, dosedanji predstavnik
staršev v Svetu šole bo s tem mandatom zaključil, namesto njega je bil predlagan g. Tomaž Klemen,
predstavnik staršev 3. c razreda iz podružnične šole Pameče – Troblje. Druga dva člana ostaneta še naprej g.
Pogorevc David in g. Martin Tretjak.
Sklep št. 1:
Člani sveta staršev so soglasno sprejeli sklep, da so predstavniki sveta staršev v svetu šole Druge osnovne
šole Slovenj Gradec za mandatno obdobje od 17.4.2017 do 17.4.2021 naslednji člani sveta staršev:
-

g. Martin Tretjak

-

g. David Pogorevc

-

g. Tomaž Klemen

Točka 4: Razno
a) Obnova strehe:
Obnova strehe bo predvidoma trajala 4 mesece, dela se bodo pričela v mesecu maju, kar bo precej motilo
izvajanje pouka. G. predsednik sveta staršev bo pripravil dopis za Mestno občino Slovenj Gradec, v katerem
bo pozval občino, da se dela na strehi naredijo v času šolskih počitnic in tako čim manj motijo šolsko delo.

b) Pretežke šolske torbe:
Predstavnica sveta staršev je vprašala, če so že bili izvedeni kakšni ukrepi glede zmanjševanja teže šolskih
torb, kot je bilo rečeno na prejšnji seji sveta staršev. Ga. Rubin je povedala, da so se na seji učiteljskega
zbora dogovorili, da se bodo razredniki z učenci pogovorili o tem ter dogovorili, kaj se lahko pusti v šoli ipd.
Do naslednje seje prosijo vodstvo šole za odgovor, kateri ukrepi so bili oz. še bodo sprejeti na to temo.

c) Prezračevanje učilnic in gibanje otrok na svežem zraku v času OPB:
Predstavnica staršev 2. a razreda je posredovala mnenje staršev, da se učilnica premalo zrači in da otroci v
OPB niso dovolj na svežem zraku.

d) Prehrana:
Veliko staršev ima pripombe glede šolske prehrane, tako glede kvalitete kot tudi glede količine in možnosti
dodatne porcije. Ga. Rubin je pojasnila, da se je ga. ravnateljica pogovarjala z vodjo šolske prehrane in z
vodjo kuhinje o tem, kako poteka nadzor nad ravnanjem s hrano, imamo notranji (učitelji, organizatorka
šolske prehrane) in zunanji nadzor. Mesečno se sestaja komisija za nadzor šolske prehrane (ga. Planšak, ga.
Kostić), sestajajo se vodje šol in vodje prehrane in rešujejo težave povezane z šolsko prehrano, svoja
mnenja lahko podajo učenci na sestankih šolskih skupnosti, učenci lahko enkrat letno pripravijo šolski
mesečni jedilnik, ob koncu šolskega leta ocenijo šolsko prehrano preko spletne ankete. Po zakonu je
obvezen sklic šolske komisije enkrat letno, v sestavi predstavnik staršev, delavci šole, učenci in
organizatorka šolske prehrane, to je navadno v mesecu juniju. Ob koncu šolskega so starši povabljeni k
izpolnjevanju ankete na šolski spletni strani. Zunanji nadzor izvaja Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Predsednik Sveta staršev:
g. Martin Tretjak l.r.

