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Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 LJUBLJANA

ZAPISNIK SEJE
STARŠEV Z DNE 27.09.2006
s pričetkom ob 17. uri

Prisotni: po listi prisotnosti se srečanja sveta staršev opravičeno niso udeležili
predstavniki SS 8.a in 9.c razreda ter namestnik Baruca, ker vabila ni prejel zaradi
zamenjave naslova. Prisotna je bila tudi ravnateljica Marjanca Vampelj.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2005/2006 (ravnateljica)
3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2006/2007
(ravnateljica)
4. Pritožba staršev
5. Šolski sklad
6. Izvolitev predsednika sveta staršev za šolsko leto 2006/2007
7. Razno
Ad.1 Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje
Svet staršev je potrdil zapisnik prejšnje seje, vendar s pripombo, da zapisnika zadnje
seje nismo prejeli po pošti skupaj z vabilom in da vabilu ni bila priložena priloga Poslovnik o delu Sveta staršev.
Ad.2 Poročilo o delu v šolskem letu 2005/2006 (ravnateljica)
Seznanjeni smo bili z delom v šolskem letu 2005/2006. Poročilo se na vpogled nahaja v
tajništvu. Ko poročilo potrdi Svet šole, bodo dosežki lanskega šolskega leta objavljeni
tudi na šolski spletni strani.

Ad.3 Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2006/2007
(ravnateljica)
Kar se je v lanskem šolskem letu začrtalo, se bo letos tudi nadaljevalo (tabori, šole v
naravi…. ). Poročilo se na vpogled nahaja v tajništvu.
Seznanjeni smo bili z letnim poročilom za leto 2005.
Ad.4 Pritožba staršev
Ob 18.00 sta se seji pridružila starša učenke 9.a razreda. Želela sta povedati kaj se je
zgodilo njuni hčerki in apelirata na vse predstavnike staršev, da na roditeljskih sestankih
povemo njuno zgodbo.
Učenka je v šolo vzela fotoaparat, ki ji je bil med odmorom ukraden. Vodstvo šole je
takoj ukrepalo in začelo iskalno akcijo. Ugotovili so, da sta dva učenca med poukom
zapustila šolo. Kasneje so deklico po telefonu obvestili, naj prinese 150 evrov, če želi
fotoaparat nazaj. Starša sta pravočasno ugotovila, kaj se dogaja in obvestila policiste.
Družina je dobila nazaj fotoaparat in denar.
Starša predlagata, da šola organizira izredni roditeljski sestanek in starše obvesti o
dogodku. Vodstvu šole predlaga tudi, naj npr. pri predmetu etika in družba učenci delajo
plakate o nasilju (kaj je prav in kaj ne, kaj se mora zgoditi, da o nasilju sploh govorimo,
….)
Vabilo vsem staršem za roditeljski sestanek 10.10.2006
Ad.5 Šolski sklad
To točko zaradi časovne stiske prelagamo na naslednjo sejo.
Ad.6 Izvolitev predsednika sveta staršev za šolsko leto 2006/2007
Predlagana sta bila Đuro Sokač in Mateja Udovč. Prisotnih je bilo 18 predstavnikov.
5 glasov je bilo za Đ. Sokač-a, 10 za M. Udovč, 3 so se vzdržali.
Predsednica Sveta staršev v šolskem letu 2006/2007 je z večinsko podporo
postala Mateja Udovč.

Ad.7 Razno
a. Starši ugotavljamo, da so s šolsko prehrano še vedno težave. Včasih ogromno
hrane ostaja in se meče stran, drugič spet jo zmanjkuje.
b. Na šoli je bila inšpekcija zaradi dveh anonimnih prijav. Vodstvo šole apelira na
starše, da se z morebitnimi problemi najprej obrnejo na ravnateljico in tako
poskušajo priti do rešitve po mirni, nebirokratski poti.
c. Starši predlagamo vodstvu šole, da razmisli o tem, če je možno dovoliti
komuniciranje z učitelji preko elektronske pošte.
d. Nekateri starši ugotavljajo, da je za tretje razrede na voljo premalo interesnih
dejavnosti

Seja se zaključi ob 19.50 uri.
Naslednja seja bo predvidoma sredi novembra 2006 ob 17. uri

Zapisala:

Ravnateljica:

Predsednik Sveta staršev:

Mateja Udovč

Marjanca Vampelj

Đuro Sokač

