Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici
SVET STARŠEV
A. Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici
_______________________________________________________
ZAPISNIK
2. seje sveta staršev Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
dne 11. December 2017 s pričetkom ob 17.00 uri
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev
2. Predstavitev predloga skupnega sodelovanja šole, učencev in staršev:
3. Razno
Ad.1 Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev

Zapisnik 1. seje je bil soglasno potrjen s strani prisotnih staršev.
Predsednik sveta staršev odpre 2. sejo Sveta staršev in prebere predlagani dnevni red,ter
prisotne pozove za potrditev dnevnega reda.
Prisotni starši na seji dnevni red potrdijo.
Ad.2 Predstavitev predloga skupnega sodelovanja šole, učencev in staršev:

•
•
•
•
•

novoletna dobrodelna prireditev,
spomladansko urejanje šolske okolice in druženje ,
medgeneracijski športni dan,
načrt zbiranja sredstev za šolski sklad,
predlogi in mnenja.

Ravnatelj poda predloge, navedene zgoraj in jih podrobno predstavi.
Pri točki novoletna dobrodelna prireditev je bil pojasnjen predlog sodelovanja staršev na prireditvi
in pomen same prireditve.
Predstavljen je bil program na prireditvi ter prostovoljno sodelovanje staršev na prireditvi.
Starši so bili pozvani k peki peciva v dobrodelen namen, izdelovanju izdelkov, ter pomoči na
prireditvi, v obliki pomoči pri sprejemanju izdelkov postavitvi in pospravljanju stojnic.
Prireditev se bo štela kot izpolnjen doprinos ur za delovno soboto.
Predstavil je tudi nastopajoče, kateri bodo sodelovali brezplačno in sicer z namenom, da s se
prireditve udeležijo kot donatorji.

G. ravnatelj je poudaril, da je glavni pokrovitelj prireditve predsednik države g. Borut Pahor.
Sodelujoči na prireditvi so otroci iz bljižnih vdc-jev ter OŠ Kozara.
Zbran denar se donira za izgradnjo bolnišnice v Stari Gori.
Ravnatelj predstavi še spomladansko urejanje šolske okolice in druženje ter medgeneracijski

športni dan.
Seveda tu poudari da bi se ta dva predloga izvedla samo z pomočjo sodelovanja staršev z
otroki in šolo.
Ravnatelj predstavi predlog zbiranja denarja za šolski sklad. Starše je pozval k sodelovanju
in doniranju finančnih sredstev v različnih oblikah, (pozivanje in prošnje na podjetjih kjer
so starši zaposleni, donatorstvo samih staršev, itd…)
Po predstavitvi predlogov sodelovanja staršev s šolo Svet staršev predlaga ravnatelju naj
pripravi seznam potrebe sodelujočih staršev, na novoletni prireditvi in prošnjo za šolski
sklad, ter pošlje predsedniku sveta staršev.
Predsednik pošlje dokumentacijo predstavnikom sveta staršev ter z njimi komunicira
naprej.
Svet staršev predstavitev predlogov soglasno potrdi.

Ad.3 Pripombe, mnenja, pobude: /

Seja se je zaključila ob 18:00 uri.

Predsednik Sveta staršev
Sebastjan Arčon

