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Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 Ljubljana
Št.: 900-2/2017/10
Datum: 31. 7. 2018

Zapisnik 3. seje sveta staršev OŠ Vrhovci
v šolskem letu 2017/2018,
11. 6. 2018 ob 18. uri v učilnici zgodovine.
Prisotni: Mojca Bizjan, Tadej Meserko, Primož Može, Gregor Ucman, Matjaž Horvat,
Mojca Černigoj Bizjak, Leonida Kraševec, Ljubica Knežević Cvelbar, Melita Trček,
Romana Čepon, Karin Petrina, Irena Avbelj, Simona Zore, Tomaž Novak, Miran
Baler, Nataša Gaber in ravnateljica Marjanca Vampelj.
Opravičili so se: Matej Marinč, Katie Zgonc, Bojan Horvat, pomočnica ravnateljice
Urška Letnar Smolčič, odsotni Urban Obermajer, Maja Šporar, Tanja Petra Gruden,
Helena Urbančič in Laura Praprotnik.
Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obravnava in potrditev zapisnika 1. dopisne seje (ponovitev) – priloga
Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
posamezen razred za šol. leto 2018/19 – priloga
Nadstandardni program za šol. leto 2018/19
Poročilo o delu šolskega sklada
Obravnava Pravil šolskega reda OŠ Vrhovci
Predlogi in pobude staršev
Razno

Pred sejo je predstavnik 2. a podal pobudo za dopolnitev dnevnega reda s točko:
Termini roditeljskih sestankov in sej sveta staršev v šol. letu 2018/19. Dnevni red je
bil soglasno potrjen.
K točki 1:
Na zapisnik 1. dopisne seje ni bilo pripomb.
Sklep št. 1: Soglasno se potrdi zapisnik 1. dopisne seje (ponovitev).
K točki 2:
Člani so gradivo dobili skupaj z vabilom. Nabavna cena delovnih zvezkov in učnih
gradiv za šol. leto 2018/19 je v večini nižja od lanskoletne, izjema je 7. razred, kjer je
dodan delovni zvezek. Predstavnica 3. a je pripomnila, da so delovni zvezki v 4.
razredu dražji v primerjavi z OŠ, kjer poučuje. Posamezni starši so izpostavili težavo
s kodo za elektronski učbenik biologije. Ga. ravnateljica je pozvala starše, da se v
primeru nadaljnjih težav obrnejo na šolo. Starši so podali predlog, da se izbere
gradivo, ki je v pisni obliki, gradivo v elektronski obliki se uporabi le kot dodatek.
Člani sveta staršev so sprejeli
sklep št. 2:
Potrdi se skupna nabavna dena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
posamezen razred za šol. leto 2018/19.

K točki 3:
Ravnateljica je predstavila predlog nadstandarda za naslednje šolsko leto, in sicer:
−
−
−
−
−
−
−
−

tečaj plavanja v 1. in 3. razredu,
tečaj plavanja v 5. razredu v letni šoli v naravi (Pacug),
zimsko šolo v naravi v 6. razredu,
tečaj plavanja za neplavalce v 7. razredu,
tabor v 2. in 8. razredu, v ostalih razredih pa po dogovoru s starši,
dnevi dejavnosti po razredih in predvidenem stroškovniku,
izbirni predmeti (ogledi in ekskurzije),
valeta.

sklep št. 3:
Člani soglasno potrdijo zgoraj navedeni predlog nadstandardnega programa za
naslednje šolsko leto.
K točki 4:
Ga. ravnateljica je podala poročilo o delu šolskega sklada. Člani UO šolskega sklada
za soglašali z vsemi predlogi financiranja oz. subvencij za učence. Pohvalila je
starše, da pravočasno poravnavajo finančne obveznosti do šole. G. Novak je
predlagal, da se iz sredstev šolskega sklada v naslednjem šolskem letu krije
financiranje dramskega krožka.
K točki 5:
Ga. ravnateljica je prisotne seznanila s spremembami Pravil šolskega reda OŠ
Vrhovci. Pripomb na pravila ni bilo. Starši so pohvalili hitre in ustrezne odzive šole v
primeru kršitev. Sprejeli so
sklep št. 4: Pravila šolskega reda OŠ Vrhovci se potrdijo.
K točki 6:
Člani sveta staršev so se strinjali s predlogom, da se roditeljski sestanki in seje sveta
staršev napovejo ob začetku šolskega leta. Z razporedom roditeljskih sestankov v
septembru so bili starši zadovoljni in ostanejo tudi naprej. Termini sestankov in sej
bodo znani ob začetku šolskega leta.
Predstavniki so izrazili željo, da se v naslednjem šolskem letu izvolijo tudi namestniki
predstavnikov v svet staršev.
Ga. ravnateljica pove, da g. Balerju poteče mandat v svetu šole, zato bo treba izvoliti
novega predstavnika staršev v svet šole.
K točki 7:
- Ga. Simona Zore je napovedala, da bo na šolo pripeljala strokovnjaka za biologijo,
da bo preveril ustreznost zahtevanega znanja v 7. razredu.
- Predstavnik staršev je podal predlog za namestitev omare, kjer bi se shranjevala
pozabljena oblačila.
- Predstavnica 6. a razreda je podala predlog, da se določi zgornja meja za ceno
delovnih zvezkov npr. 120 €.
- Pohvale učiteljicam Gordani Nikolič, Tini Lipovšek Željko, Metki Magajna.
- Pohvala učitelju Andreju Tihi za pripravljenost organizacije tabora v 9. razredu.

- Pohvala učitelju Anžetu Zavrlu za sistem nagrajevanja,
- Podan je bil predlog, da se testi prerazporedijo čez celo šolsko leto, da jih ni
preveč zadnje šolske dni.
Ga. ravnateljica se je zahvalila g. Balerju za dolgoletno uspešno predsedovanje svetu
staršev in korektno sodelovanje s šolo.
Zapisala Leonida Kraševec
predstavnica 3. b razreda

Predsednik sveta staršev
Miran Baler

