
 

 

Datum: 8.3.2018 

Številka: 013-2/2018-2 

 

POVZETEK ZAPISNIKA 1. SESTANKA SVETA STARŠEV V LETU 2018, KI JE BIL DNE 6.3.2018  

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika s seje z dne 28.9.2017 ter zapisnika korespondenčne seje z dne 1.12.2017. 

2. Analiza učno – vzgojnega uspeha v 1. redovalnem obdobju. 

3. Razno. 

 

Točka 1: Potrditev zapisnika s seje z dne 28.9.2017 ter zapisnika korespondenčne seje z dne 1.12.2017. 
Pripomb na zapisnik Sveta staršev z dne 28.9.2017 ter na zapisnik korespondenčne seje z dne 1.12.2017 ni 
bilo. 

Ugotovitveni sklep št.1: 
Svet staršev potrdi zapisnik z dne 27.9.2016 ter zapisnik korespondenčne seje z dne 1.12.2017. 

 

Točka 2: Analiza učno – vzgojnega uspeha v 1. redovalnem obdobju. 

Ravnateljica, ga. Nada Duler je prisotnim predstavila analizo učno – vzgojnega uspeha v 1. redovalnem 
obdobju (priloga 1). 

 

Točka 3: Razno 

a) Plačilo kulturnih dejavnosti preko položnic: 

Ga. ravnateljica je povedala, da je v Letnem delovnem opredeljeno, kakšni bodo stroški za kulturne in druge 
dejavnosti čez šolsko leto. Če starši želijo, da se na položnicah prikažejo stroški po realizaciji, naj to povedo, 
da se do prihodnjega šolskega leta to uredi, sicer pa bi ostali na sedanjem načinu, da se denar preko 
položnic pobere, potem pa se konec leta naredi poračun. 

 

b) Preureditev stranišč, garderob in garderobnih omaric : 

Preureditev stranišč, garderob in garderobnih omaric bomo planirali, v kolikor bo to možno, v okviru 
finančnega načrta v prihodnje. 

 

 



 

 

c) Donacije v šolski sklad: 

V šolski sklad je bilo v šolskem letu 2016/2017 vplačanih 2.820,45 EUR prihodkov, ki smo jih prejeli s 
prostovoljnimi vplačili staršev preko položnic. Ta denar smo porabili za plačilo različnih delavnic, za 
prireditve, prevoze na prireditve, za materialne stroške, majice ob obletnici. Ob koncu šolskega leta je 
ostalo 909,63 EUR, kar smo prenesli v letošnje šolsko leto. V letošnjem šolskem letu 2017/2018 se je do 
sedaj zbralo skupaj z zneskom iz preteklega šolskega leta 3.330,42 EUR. Tudi letos bomo s tem zneskom 
pokrili del materialnih stroškov, doplačilo stroškov odhodov učencev na različne prireditve (podružnica 
Pameče – Troblje), za doplačila predstav z vzgojno tematiko in taborov. Ta denar je namenjen vsem 
učencem na šoli. 

Letno šolo v naravi sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V lanskem šolskem letu je 
ostalo za 1.693,66 EUR, zato predlagamo, da se ta znesek razdeli med vse učence 4. razreda in bi na tak 
način zmanjšali strošek na posameznega učenca. 

Sklep št.1: Svet staršev Druge osnovne šole Slovenj Gradec se strinja, da se znesek 1.693,66 EUR, ki je 
ostal od preteklega šolskega leta za sofinanciranje LŠN iz MIZŠ razdeli med vse učence 4. razreda. 

 

d) Dobrodelni sklad: 

V preteklem šolskem letu smo razpisali 3.500,00 EUR za socialno ogrožene otroke, od tega smo porabili 
1.708,20 EUR, preostanek se prenese nazaj na fond dobrodelnega sklada. Letos so bila razpisana sredstva v 
višini 2.500,00 EUR. Stanje dobrodelnega sklada na dan 31.8.2017 je 18.641,72 EUR.  V tem skladu so 
prihodki novoletnega bazarja, sejma igrač, donacije gospe Kralj, donacije učiteljev in donacije gospoda 
Zvonarja. Porabo tega denarja spremlja upravni odbor Dobrodelnega sklada. 

 

e) Predstavnik sveta staršev je izpostavil veliko število negativnih ocen pri geografiji in zgodovini v 
primerjavi z drugimi predmeti, npr. fiziko in kemijo. Ga. ravnateljica je pojasnila, da imajo učenci 
več težav s pomnjenjem kot pred leti, veliko učencev pa do konca šolskega leta z bolj sistematičnim 
delom in različnimi oblikami pomoči  te ocene popravi. 

Kljub temu ne moremo mimo dejstva, da so učenci naše šole pri NPZ v šolskem letu 2016/2017 
dosegli nadpovprečne rezultate pri geografiji. 

 

 

                                                                                                        Predsednik Sveta staršev: 

                                                                                                       g. Martin Tretjak l.r. 


