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Zapisnik 3. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2016/17,
7. 6. 2017 ob 17.00 v učilnici zgodovine
Prisotni: Primož Može, Matjaž Horvat, ga. Setničar, Jana Marinčič, Zala Pavšek, Matej
Marinč, Romana Čepon, Katie Zgonc, Polona Maček, Karin Petrina, Ksenija Gorjak,
Helena Urbančič, Simona Zore, Jelena Kačar, Miran Baler, Nataša Gaber in Alenka
Luzar.
Opravičili so se: Gregor Ucman, Vladimir Boštjan Bregar, Maja Špolar, Tomaž Novak,
Ksenija Gorjak.
Odsotni: Katarina Valentinčič in Sonja Peklenik.
Predlog dnevnega reda:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje – priloga
2. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
posamezen razred za šol. leto 2017/18 – priloga
3. Nadstandardni program za šol. leto 2017/18
4. Izvolitev predstavnikov staršev v UO šolskega sklada
5. Poročilo o delu šolskega sklada
6. Predlogi in pobude staršev
7. Razno
K točki 1:
Na zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2016/17 ni bilo pripomb.
Sklep št. 1:
Zapisnik 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2016/17 se potrdi.
K točki 2:
Na skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred
ni bilo pripomb, zato so člani sprejeli
sklep št. 2:
Skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred se
soglasno potrdi.
K točki 3:
Ga. ravnateljica je predstavnike seznanila in predstavila predviden nadstandardni
program za šol. leto 2017/18, in sicer:
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−
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tečaj plavanja v 1. in 3. razredu,
tečaj plavanja za neplavalce v 7. razredu
letna šola v naravi za 5. razred (Pacug),
zimska šola v naravi v 6. razredu (Vojsko),
tabor v 2. in 8. razredu,
dnevi dejavnosti po razredih in predvidenem stroškovniku
ogledi in ekskurzije v sklopu izbirnih predmetov in projektov
valeta.

Sklep št. 3:
Člani sveta staršev so potrdili in sprejeli nadstandardni program za šolsko leto 2076/18.
K točki 4:
Za predstavnike UO šolskega sklada je svet staršev predlagal naslednje člane:
Branka Arha, Katie Zgonc, Tomaža Novaka in Zalo Pavšek.
Sklep št. 4:
V UO šolskega sklada so potrjeni zgoraj navedeni člani sveta staršev.
K točki 5:
Ga. Luzar je podala poročilo o delu šolskega sklada in predloge za naslednje šolsko
leto (nabava lego kock za razredno stopnjo, tlakovanje potke na malem igrišču).
K točki 6 in 7:
Predstavnica staršev 2. c razreda je izpostavila problematiko tega oddelka. Ga.
ravnateljica je pojasnila potek dela v oddelku, dosedanje aktivnosti in morebitne
nadaljnje ukrepe. Povedala je, da bo odločitev o morebitnem oblikovanju novih
oddelkov 2. razreda podana do konca šolskega leta glede na mnenje Zavoda RS za
šolstvo, ki je izvedel spremljavo pouka v vseh oddelkih 2. razreda.
Predstavnik 3. c je podal željo po izobraževanju staršev na temo ADHD. Ga.
ravnateljica je povedala, da je že v dogovoru z društvom Bojevniki.
Predstavnica 7. b je predlagala, da se zadnji športni dan na predmetni stopnji izvede
prej kot običajno, ker sovpada s pripravami košarkarjev.
Člani so pohvalili spletni koledar, namestitev klime v učilnicah 5. razreda in dodatno
ponudbo izbirnega predmeta POK.
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