Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici
SVET STARŠEV

A . Ga b r š čk a 1 , 5290 Š emp et er pr i Gor ici
 05/393-52-11
___________________________________________________________
ZAPISNIK
3. seje sveta staršev Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
dne 8. junija 2015 s pričetkom ob 17. uri
v zbornici šempetrske šole.
Prisotni:
- lista prisotnih članov priložena
- Slavica Bragato, ravnateljica,
- Nataša Nanut Brovč, pomočnica ravnateljice,
- Boris Kožlin, pomočnik ravnateljice,
- Šolska svetovalna služba: Nataša Skrt Leban, Eda Jakončič, Mateja Blažica
- Knjižničarka Nidžara Žnidarčič
- Vodje aktivov - priložena
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
Seznanitev z izborom delo vnih zvezkov za šolsko leto 2015/16. .
Predlogi, pripo mbe, mnenja staršev.
Razno.
Ad. 1)

Predsednica Sveta zavoda Manja Durnik je prisotne pozdravila in predlagala dnevni
red seje. Dodana je bila točka pregled zapisnika 2. Seje staršev z dne 21. 4. 2015.

Ad. 2)
Seznanitev z izborom delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/16
Knjižničarka ga. Nidžara Žnidarčič je prisotne seznanila z izborom delovnih zvezkov
za šolsko leto 2015/16. Podala je tudi vrednost delovnih zvezkov za posamezen
razred, s katerim so bili starši zadovoljni. Seznam bo objavljen na spletni strani šole.
SKLEP: Sprejme se izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/16.

Ad. 3)
Predlogi, pripombe, mnenja staršev
Ravnateljica Slavica Bragato je prisotne seznanila z dodelitvijo terminov v CŠOD za
izvedbo Šole v naravi za učence 7. razreda (naravoslovni teden - CŠOD Burja),
enodnevnega programa učencev 6. razreda za obisk Arboretuma Volčji Potok in 9.
razreda obisk Ljubljanskega barja ter vikend programa (nagradni tabor) za učence od
7. do 9. razreda (CŠOD Cerkno).
Na povedano prisotni niso imeli pripomb.
Predstavnica staršev 1. razreda podružnične šole Vrtojba je podala pripombo staršev,
da so učenci po popoldanski malici lačni.

Ad. 4)
Po zaključenem prvem delu so sejo nadaljevali samo predstavniki staršev, točke v
nadaljevanju je podala predsednica ga. Manja Durnik.
1. Svet staršev je potrdil zapisnik 1. in 2 redne seje.
2. Predsednica sveta staršev je obrazložila potek glasovanja za ravnatelja.
3. Tanja Lestan je podala poročilo Aktiva sveta starše.
4. Starše zanima kako se razporeja denar iz šolskega sklada. Mnenja so, da bi bilo
potrebno poslovnik sklada sestaviti oz. ga spremeniti. V tem trenutku, se sredstva
dodeljuje samo nekaterim družinam, čeravno je sklad namenjen vsem otrokom. Starši
sporočajo, da prejemniki pomoči iz sklada ne sodelujejo pri zbiralnih akcijah, da bi
pripomogli pri zbiranju. Poleg tega menijo, da bi morala stvar potekati bolj
transparentno, tudi s sprotnim obveščanjem učencev in staršev (npr. o količini
zbranega papirja in zneskovno).

Seja je bila zaključena ob 18. uri.

Predsednica Sveta staršev
Manja Durnik

Zapisovala:
Ivana Zajc, do 3. točke.
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