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POVZETEK ZAPISNIKA 3. SESTANKA SVETA STARŠEV V LETU 2017, KI JE BIL DNE 28.9.2017  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika s seje z dne 6.6.2017. 

2. Imenovanje predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018. 

3. Predstavitev analize ankete o šolski prehrani.   

4. Pedagoško poročilo za šolsko leto 2016/2017. 

5. Predstavitev LDN za šolsko leto 2017/2018. 

6. Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in Hišni red. 

7. Razno. 

 

Točka 1: Potrditev zapisnika s seje dne 6.6.2017. 
Pripomb na zapisnik Sveta staršev z dne 6.6.2017 ni bilo. 

Ugotovitveni sklep št.1: 
Svet staršev potrdi zapisnik z dne 6.6.2017. 

 

Točka 2: Imenovanje predsednika Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 

Prisotni člani Sveta staršev so se strinjali, da predsednik Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 ostane g. 
Martin Tretjak. Namestnik predsednika ostane g. David Pogorevc.  

Sklep št.1: 
Svet staršev Druge osnovne šole Slovenj Gradec potrdi dosedanjega predsednika g. Martina Tretjaka in 
dosedanjega namestnika predsednika g. Davida Pogorevca, da to funkcijo opravljata tudi v šolskem letu 
2017/2018. 

 

Točka 3: Predstavitev analize ankete o šolski prehrani 

Ga. Suzana Planšak, vodja šolske prehrane na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec, je predstavila analizo 
ankete o šolski prehrani (priloga 1). Anketa je pokazala, da so učenci na razredni stopnji zadovoljni s šolsko 
prehrano, pri učencih na predmetni stopnji je bilo nekaj pripomb glede količine obroka. Ker so bile 
pripombe glede količine pri kosilu že večkrat omenjene, je predlog, da se cena kosila za učence zadnje 
triade poveča za 10 centov. Količine pri kosilih se bodo s tem lahko sorazmerno povečale.  



 

 

Vključeni smo v projekt Uživajmo v zdravju. Na šoli imamo nesladkan čaj, naročamo domač, lokalni jogurt  
in sveže sadje. Letos smo uvedli solatni bar, kjer imajo na razpolago 2-3 vrte solate. 

Predstavnik Sveta staršev je postavil vprašanje glede prinašanja hrane v šolo (problem alergij, vzbujanje 
želje po sladkih pijačah in drugi hrani pri sošolcih,…) ali lahko vodstvo šole to prepove. Ga. ravnateljica je 
pojasnila, da prinašanja hrane ne moremo prepovedati, ker vsi učenci v šoli nimajo prijavljene prehrane. 
Pogovarjamo pa se lahko o prepovedi sladkarij in sladkih pijač. 

Predstavnica Sveta staršev je vprašala glede »repeteja« pri kosilih, npr. zakaj juho lahko še dobijo, ne pa 
npr. glavne jedi,… Ga. ravnateljica je predlagala, da se »repete« ukine in vsak učenec dobi svoje kosilo brez 
možnosti, da gre po še. 

 

Sklep št.2: 
Svet staršev Druge osnovne šole Slovenj Gradec predlaga, da se na nivoju razredov starše spodbudi, da 
otrokom ne dajejo za v šolo sladkarij, sladkih pijač, prepovedati pa tega ne moremo.  

 

 

Točka 4: Pedagoško poročilo za šolsko leto 2016/2017 

Ga. ravnateljica in ga. pomočnica ravnateljice sta predstavili Pedagoško poročilo za šolsko leto 2016/2017 
(priloga 2). 

 

 

Točka 5: Predstavitev LDN za šolsko leto 2017/2018 

Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 (priloga 3). 

 

 

Točka 6: Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in Hišni red 

Ga. ravnateljica je predlagala, da Vzgojni načrt, Pravila šolskega reda in Hišni red člani Sveta staršev doma 
pregledajo in podajo predloge ter pripombe (priloga 4). 

 

Točka 7: Razno 

a) Obnova strehe: 

G. Tretjak je čestital vodstvu šole za uspešno izpeljano obnovo strehe.  

 



 

 

b) Donacije : 

Ga. ravnateljica je povedala, da smo v preteklem letu z donacijami staršev, podjetij, posameznikov  in 
zaposlenih zbrali 29.354,86 EUR, za kar se vsem zahvaljuje (priloga 5). 

c) Specifikacija cene za kulturne dejavnosti: 

Predstavnica Sveta staršev je prosila za specifikacijo cene za kulturne dejavnosti. Ga. ravnateljica je 
povedala, da se kulturne dejavnosti plačujejo po prisotnosti učenca. Starši prosijo, da je specifikacija vidna 
tudi na položnici. 

d) Predlog za pregraditev WC prostorov: 

Predstavnik Sveta staršev je predlagal, da se pregradijo prostori (do stropa) med posameznimi WC prostori. 

e) Garderobe na podružnični šoli Pameče - Troblje: 

Predstavnica Sveta staršev je predlagala obnovo garderob na podružnični šoli Pameče – Troblje ter boljšo 
osvetlitev avle na podružnični šoli. 

f) Garderobne omare pri 3. razredih na centralni šoli: 

Predstavnica Sveta staršev je pripomnila, da so garderobne omarice premajhne za uporabo za dva učenca.   

 

 

                                                                                                         Predsednik Sveta staršev: 

                                                                                                           g. Martin Tretjak l.r. 


