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5216 Most na Soči
Številka: 900-2/2015-20
Most na Soči, 30. 8. 2017
Zapisnik 4. redne seje Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2016/2017
Čas: sreda, 30. avgusta 2017, s pričetkom ob 18. uri
Kraj: učilnica slovenskega jezika
Prisotni: Polona Hadalin Baša, Luka Burgar, Tanja Laharnar, Nežika Leban, Tanja Čušin,
Anja Golob Mavri, Tadeja Bičič, Andrej Fortunat, Erika Čus, Vlado Trost, Anja Borovničar,
Damir Junc, Nevenka Vidmar Bevčar in Ciril Makovec.
Opravičeno odsotni: Romana Krivec, Katja Podgornik, Tomaž Kragelj, Petra Rovšček
Neopravičeno odsotni: Belki Parada
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2016/17
3. Volitve dveh predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Most na Soči
4. Razno
Predsednik je pozdravil prisotne in ugotovil, da je seja sklepčna. Prisotnih je bilo 13 članov
od 18.
K 1:
Po uvodnem pozdravu je predsednik sveta staršev Vlado Trost predlagal potrditev dnevnega
reda.
Sklep 13: Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.
K 2:
Člani so zapisnik 3. redne seje prejeli v gradivu. Predsednik je na kratko predstavil sklepe s
3. seje. Ker na zapisnik ni bilo pripomb, ga je predsednik predlagal v potrjevanje.
Sklep 14: Zapisnik 3. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2016/17 je bil soglasno
potrjen.
K 3:
Predsednik je najprej predstavil naloge in dolžnosti članov sveta zavoda. Nato je predstavil
potek izbire kandidatov po Poslovniku sveta staršev. Potem je dal besedo ravnatelju, ki je
najprej pohvalil način dela in resnost dosedanjih predstavnikov sveta staršev, prav tako je
pohvalil tudi širjenje dobre besede o naši šoli. Nato je predstavil delo v Svetu zavoda.
Ker do sestanka Sveta staršev nismo prejeli nobene kandidature, je predsednik pozval
predstavnike Sveta staršev, če je kdo izmed njih pripravljen prevzeti to obveznost. Odzvala
sta se Luka Burgar in Vlado Trost.

Predsednik je nato predlagal glasovanje o potrditvi kandidatov za Svet zavoda.
Sklep 15: Luka Burgar in Vlado Trost sta bila soglasno potrjena za predstavnika staršev v
Svet zavoda.
K 4:
- s strani staršev je bila podana pobuda za uporabo termina "srečanje staršev" namesto
"roditeljski sestanek"; ravnatelj je povedal, da je roditeljski sestanek uradni termin, ki ga je
potrebno uporabljati v dokumentih;
- ravnatelj je sporočil, da bomo v šolskem letu 2017/18 imeli zaradi manjšega števila rednih
delovnih dni eno delovno soboto, in sicer 7. 4. 2018;
- ravnatelj je povedal, da se pripravlja nova vsebina v razširjenem programu, in sicer v obliki
krožka robotike s kompletom LEGO Mindstorms.
Ker drugih pobud in predlogov ni bilo, je predsednik Vlado Trost sejo zaključil ob 18:37.
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Vlado Trost,
predsednik

