
 

 

 

POVZETEK ZAPISNIKA 2. SESTANKA SVETA STARŠEV V LETU 2017, KI JE BIL DNE 6.6.2017  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika s seje, z dne 27.2.2017. 

2. Delovni zvezki za šolsko leto 2017/2018. 

3. Razno. 

 

Točka 1: Potrditev zapisnika s seje, dne 27.2.2017. 
Pripomb na zapisnik Sveta staršev z dne, 27.2.2017 ni bilo. 

Ugotovitveni sklep št.1: 
Svet staršev potrdi zapisnik z dne, 27.2.2017. 

 

Točka 2: Delovni zvezki za šolsko leto 2017/2018. 

Ga. ravnateljica je predstavila izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018. Delovni zvezki za prvi razred 
so za starše brezplačni. 

Sklep št.1: 
Svet staršev je potrdil cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/2017 . 

Točka 3: Razno 

a) Obnova strehe: 

Ga. ravnateljica je povedala, da obnova strehe poteka, pouk poteka nemoteno, dela bodo predvidoma 
trajala do konca septembra 2017.  

 

b) Pretežke šolske torbe: 

Cilj je, da se k problemu celovito pristopi, izvajamo preverjanje teže šolskih torb, na oddelčnih urah se 
razredniki pogovarjajo z učenci o tem, starši naj otrokom kupujejo lažje torbe, mape naj se sproti praznijo,… 

Ga. Katja Perše Paradiž je predstavila ugotovitve,  do katerih je prišla na podlagi naključnega tehtanja torb 
učencev šestih, sedmih in osmih razredov: veliko torb je že praznih zelo težkih, večina učencev ima s seboj 
plastenke z vodo, veliko učencev ima po dve peresnici. Povprečna teža vseh torb od šestega do osmega 
razreda je 10,4 % teže učencev. Povprečna teža torbe v šestih razredih je 5,32 kg, v osmih razredih pa 5,58 
kg. Učenke višjih razredov s seboj nosijo tudi deodorante, šminke, dežnike,… Veliko k teži pripomorejo tudi 
zvezki s trdimi platnicami, veliko učencev si ne pripravlja torb glede na urnik,… 

 



 

 

c) Prečkanje ceste v Pamečah pri podjetju Surovina: 

G. Tretjak je prisotne seznanil s problemom prehoda za pešce v Pamečah pri podjetju Surovina, saj 

ni semaforja ali prehoda za pešce. Ga. Breznik je predstavila pojasnilo (priloga2). 

d) Prehrana: 

Ga. ravnateljica je povedala, da dobro sodeluje z vodjo prehrane in vodjo kuhinje. Velik poudarek je na 
komunikaciji in odnosu do učencev. Sledimo čim bolj zdravi prehrani, da se čim več jedi skuha in speče v 
kuhinji. Staršem in učencem bo na voljo tudi anketa. 

e) Uspehi učencev in mentorjev: 

-  zlato priznanje folklorni skupini pod mentorstvom gospe Dominike Peršak 

- zlato priznanje mladinskemu pevskemu zboru na mednarodnem tekmovanju ter na 
območnem tekmovanju pod mentorstvom gospe Vladke Mori 

        f) Donacije: 

       - v letošnjem šolskem letu smo pridobili nekaj donacij: 

 20.000,00 EUR nam je donirala mednarodna organizacija za nakup igral. 

 Društvo za pomoč koroškim otrokom nam je doniralo denar za nadarjene 
učence ter učence iz socialno šibkih družin. 

 1.500,00 EUR nam je nakazal g. Zvonar za šolski sklad. 

 Zbiramo donatorska sredstva za robotiko in tehniko. 

 Prispevki staršev v šolski sklad. 

g) Projekti: 

- Vključili smo se v projekt IKT – Pedagogika ena na ena, dobili bomo nekaj računalniške 
opreme, projekt bo potekal več let. 

- Prijavljamo se na štiriletni projekt (vreden okoli 20.000,00 EUR) za opremo učilnic z 
računalniki, obnovo projektorjev. 

 

h) Prireditev od 25. obletnici šole: 

- Uspešno smo izpeljali prireditev, učenci so dobili majice. 

Predsednik Sveta staršev: 

                                                                                                       g. Martin Tretjak l.r. 


