Številka: 900-1/2019-8
Datum: 23. 09. 2019
ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid z dne 23. 09. 2019 ob 17.00 v
zbornici šole

PRISOTNI: Boštjan Bobič Zabreščak, Kristina Kragelj, Leon Četrtič, Valentina Urbančič,
Katarina Mole, Tina Žganjar Uršič, Jerneja Berginc, Simona Kutin, David Ivančič, Marjeta
Uršič Fratina, Bernarda Jarc, Peter Kanalec, Sanja Jurada Koren, Mojca Kalčič, Katja Bajt,
Veronika Leban, Katja Fon Bric,
ODSOTNI: Dejan Luzar, Miranda Lesjak, Manca Tonkli
DRUGI PRISOTNI: ravnateljica Melita Jakelj, pomočnik ravnateljice Simon Skočir
Sejo Sveta staršev do volitev (2. točka) vodi ravnateljica, v nadaljevanju jo vodi predsednik
Sveta staršev Peter Kanalec.

Ad. 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ravnateljica Melita Jakelj predlaga naslednji dnevni red:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda
2. Izvolitev predsednika in namestnika
3. Pregled in potrditev zapisnika seje Sveta staršev z dne 04. 06. 2019
4. Potrditev Zaključnega poročila za šol. leto 2018/2019
5. Potrditev Letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/2020
6. Mnenje k dopolnitvam k Pravilom šol. reda in Vzgojni načrt
7. Izvolitev predstavnika v pritožbeno komisijo
8. Poročanje predstavnikov o roditeljskih sestankih
9. Razprave in predlogi
10. Razno
in ugotovi, da je ob prisotnosti 17 članov Sveta seja sklepčna.
Ravnateljica odpre razpravo o dnevnem redu.
Ker ni bilo pripomb na predlagani dnevni red, preda ravnateljica v glasovanje naslednji
SKLEP:
Sprejme se predlagan dnevni red.
Člani sveta s 17 glasovi ZA predlagani dnevni red sprejmejo.

Ad. 2. Izvolitev predsednika in namestnika

Prisotni soglasno potrdijo imenovanje predsednika na način javnega glasovanja.

Ravnateljica odpre razpravo. Peter Kanalec sprejme kandidaturo za predsednika Sveta
staršev, Marjeta U. Fratina sprejme kandidaturo za namestnico predsednika Sveta staršev.
Član Sveta je opozoril ravnateljico, da ima Svet staršev v prihodnje lahko pravne težave, če
je konstituiran brez predstavnika 7. a razreda, ki (še) nima svojega predstavnika v Svetu
staršev. Ravnateljica je povedala, da je šola naredila vse, kar je potrebno, da bi do izvolitve
prišlo ter da prevzame odgovornost za stanje, ko se bo konstituiral Svet staršev brez
predstavnika 7.a. razreda.
Po opravljeni razpravi, se izvedejo volitve z javnim glasovanjem.
IZID VOLITEV:
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili oba kandidata: Petra Kanalec za predsednika
ter Marjeto Uršič Fratina za namestnico.

Ad. 3. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Sveta staršev z dne 04. 06. 2019
Predsednik Sveta pozdravi prisotne člane in se zahvali za zaupanje, nato odpre razpravo.
Ker ni bilo pripomb na predlagani zapisnik, predsednik da v glasovanje naslednji
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 3. redne seje Sveta staršev z dne 04. 06. 2019.
Člani sveta s 17 glasovi ZA predlagani sklep sprejmejo.

Ad. 4. Potrditev Zaključnega poročila za šolsko leto 2018/2019
Predsednik Sveta povabi ravnateljico gospo Melito Jakelj, da na kratko predstavi pripravljeno
poročilo in poda dodatna pojasnila.
Predsednik Sveta odpre razpravo. Izpostavi dilemo, da imajo (glede na anketo in rezultate
NPZ) učenci Kobariške šole ob prehodu v srednje šole morda primanjkljaj znanja pri MAT,
SLO, FIZ in ANJ upoštevajoč dejstvo, da se polovica generacije vpiše na gimnazije.
Namestnica predlaga, da bi anketo bivšim učencem v bodoče pripravili na spletu (z
namenom večjega odziva, sedaj zgolj 44%) in da bi jo ponovili ob koncu 4. letnika.
SKLEP:
Potrdi se Zaključno poročilo za šolsko leto 2018/2019.
Člani sveta s 17 glasovi ZA predlagani sklep sprejmejo.

Ad. 5. Potrditev Letnega delovnega načrta za šol. leto 2019/2020

Predsednik Sveta povabi ravnateljico gospo Melito Jakelj, da predstavi pripravljen Letni
delovni načrt. Ravnateljica predstavi LDN in vse interesne dejavnosti.
Predsednik Sveta odpre razpravo in pove, da se bo oktobra začel plezalni krožek.
Predstavniki staršev naj starše obvestijo o povezavi na šolski spletni strani, kjer so objavljene
vse interesne dejavnosti. Predstavnica staršev iz Smasti da pobudo, da bi bil v Smasteh
šahovski krožek.
Predsednik pozove predstavnike staršev, naj obvestijo starše otrok, da se v primeru finančne
stiske (udeležba otrok v razširjenem oz nadstandardnem programu) lahko obrnejo na šolsko
svetovalno službo.
SKLEP:
Potrdi se Letni delovni načrt za šol. leto 2019/2020.
Člani sveta s 17 glasovi ZA predlagani sklep sprejmejo.

Ad. 6. Mnenje k dopolnitvam k Pravilom šol. reda in Vzgojni načrt
Ravnateljica predstavi tri manjše popravke, ki so vpisani k Pravilom šol. reda ter v Vzgojni
načrt. Gre za bolj natančen zapis delovanja, ki ga že izvajajo. Za učence ni sprememb.
Vzgojni ukrepi bodo letos vpisani v e-program Lopolis.
Predsednik Sveta odpre razpravo.
SKLEP:
Predstavniki Sveta staršev se strinjajo s predlaganimi spremembami.
Člani sveta s 17 glasovi ZA predlagani sklep sprejmejo.

Ad. 7. Izvolitev predstavnika v Pritožbeno komisijo in Komisijo za prehrano
Predsednik Sveta prosi ravnateljico, naj na kratko opiše dejavnosti in obveznosti
predstavnika v Komisiji za prehrano in v Pritožbeni komisiji.
Predsednik Sveta pozove člane h kandidaturi.
Kandidatka za Komisijo za prehrano je Veronika Leban, kandidatka za Pritožbeno komisijo je
Katarina Mole.
SKLEP:
Potrdi se kandidatko za Komisijo za prehrano: Veroniko Leban, ter kandidatko za
Pritožbeno komisijo: Katarino Mole.
Člani sveta s 17 glasovi ZA predlagani sklep sprejmejo.

Ad. 8. Poročanje predstavnikov o roditeljskih sestankih

Člani Sveta so poročali o razrednih roditeljskih sestankih. Dobili so dovolj informacij, sestanki
so bili korektno izvedeni, ni bilo pripomb.
V 3. b je prišlo do šuma v komunikaciji. Ravnateljica je pojasnila, da so učenci med učno uro
v času PB v istem razredu in da se ne selijo v drug razred.

A.d. 9. Razprave in predlogi
Svet Staršev je obravnaval anonimno pismo, ki ga je prejela ravnateljica.

A.d. 10. Razno
Član da pobudo, da bi na sprejemu prvošolcev bil tudi predstavnik/predsednik Sveta staršev.

Seja je zaključena ob 19. 30.

Zapisala:
Kristina Kragelj

Predsednik Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid:
Peter Kanalec

