Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2012/2013 z dne 26. 9. 2012
Datum: 26. september 2012
Kraj: OŠ Dušan Munih
Prisotni so bili vsi člani sveta staršev in sicer
Tomaž Kragelj, Darja Leban Obid, Petra Rovšček, Marjetka Manfreda, Tanja Beguš, Mojca
Kokošin, Bojana Fortunat, Zoran Černilogar, Vlado Trost, Ivica Golja Škvarča, Ljuba
Kacafura, Nina Novšak, Tadeja Bičič, Sonja Vojska, Petra Baskar, Irena Kenda, Borut Jež,
Jožica Magajne, Golob Mavri Ana in namestnica ravnateljice Romana Svetičič.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika zadnje seje
2. Informacija o organizaciji dela do vrnitve ravnateljice
3. Imenovanje predsednice/predsednika in namestnika predsednika/predsednice sveta staršev
4. Poročilo o delu v preteklem šolskem letu – poroča Romana Svetičič
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Dušana Muniha Most na Soči – predstavi
Romana Svetičič
6. Evalvacija Vzgojnega načrta OŠ Dušana Muniha Most na Soči in Pravil šolskega reda OŠ
Dušana Muniha Most na Soči
7. Odgovori na predhodno postavljena vprašanja
8. Drugo

K 1:
Namestnica ravnatelja gospa Romana Svetičič je odprla 1. sejo sveta staršev v šolskem letu
2012/2013. V potrditev je predlaga zapisnik zadnje seje sveta staršev
Sklep 1: Člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 3. seje sveta staršev z dne
26.06.2012
K 2:
Romana Svetičič je prisotne seznanila, da bo do prihoda ravnateljice gospe Karmen Kozorog
ona opravljala naloge ravnateljice.
K 3:
Člani sveta staršev predlagajo naj se funkcije predsednika, podpredsednika in zapisnikarja
podaljša na dve leti.
Sklep 2: Za predsednika sveta staršev je soglasno izvoljen Vlado Trost, za podpredsednika
Tomaž Kragelj, za zapisnikarja Petra Rovšček.
K 4:
Sklep 3: Svet staršev je bil seznanjen s poročilom za šolsko leto 2011/2012. Vprašanj in
pripomb ni bilo.
K5:
Namestnica ravnateljice je predstavila svetu staršev letni delavni načrt OŠ Dušana Muniha.
Sklep 4: Svet staršev je soglasno potrdil Letni delovni načrt.
K6:
Namestnica ravnateljice je predstavila vzgojni načrt in pravila šolskega reda.

Sklep 5: Člani sveta staršev so potrdili vzgojni načrt in pravila šolskega reda, s tem, da se
pravila dopolni v delu o ravnanju šole v primeru odkritih naglavnih uši.
Sklep 6: Člani sveta staršev so podprli strategijo preprečevanja verbalnega in internetnega
nasilja med učenci OŠ Dušana Muniha in apelirajo na vse starše naj svojim otrokom postavijo
zglede lepega vedenja (poseben poudarek na lepi navadi, ki se je ne sme zanemariti:
pozdravljanje) in prijateljskega sodelovanja.
K7:
Predhodno posredovana vprašanja:
1. Zakaj učitelji starše samo seznanijo o ustanovi in kraju izvedbe šole v naravi, ne vključijo
pa jih aktivno v odločanje o izbiri destinacije in cene?
Za uresničevanje posameznih ciljev in nalog so primerne le določene destinacije. Zraven
primernosti, pa je pomemben tudi termin izvedbe. Izbira ustanove za šolo v naravi se je
izvedla strokovno in v skladu z Letnim delovnim načrtom razreda.
2. Zakaj ni nadstreška nad vhodom v prvi razred na centralni šoli oziroma kdaj bo?
Namestnica ravnatelja, gospa Romana Svetičič, je idejo podprla in obljubila, da bo med
svojim službovanjem naredila vse potrebno za izvedbo izdelave nadstreška.
V času do izdaje zapisnika je pridobila odgovor gospoda Šuligoja z občine v zvezi s pripravo
nove šolske stavbe na tehnični pregled in s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Gospod
Šuligoj je mnenja, da na šolskih stavbah na Mostu na Soči ne bo investicij, dokler vse zadeve
ne bodo dorečene, kar pomeni, da se izdelava nadstreška v bližnji prihodnosti ne bo izvedla.
3. Kdaj bo možen nadstrešek nad oziroma nekje ob šolskem igrišču na centralni šoli, kjer še
vedno ni sence za učence?
Velja enako kot v odgovoru na 2. vprašanje.
K8:
Predstavnici šolskega sklada sta seznanili prisotne s svojim delom v letu 2011/2012 in
predstavili finančno poročilo. Opozorili sta tudi, da lahko starši družin v stiski zaprosijo za
materialno podporo iz šolskega sklada. Predstavili sta tudi pravila in kriterije, po katerih bodo
ugotavljali upravičenost do pomoči.
Na vprašanje, zakaj zapisniki sveta staršev niso več objavljeni na internetni strani šole je
namestnica ravnateljice razložila, da so predstavniki sveta staršev že več let nazaj soglasno
sklenili, da se zaradi osebnih in drugih podatkov v zapisnikih le-ti umaknejo z internetne
strani šole in se hranijo pri ravnatelju Osnovne Šole Dušana Muniha, ki jih na izraženo
zahtevo posreduje.
Zaradi lažje komunikacije med člani sveta staršev je gospod Tomaž Kragelj predlagal
ustanovitev e-poštne skupine, zato
Sklep 7: Gospod Tomaž Kragelj bo ustanovil Google poštno skupino, s pomočjo katere bodo
vsi člani sveta staršev med seboj bolje povezani.
Zapisala: Petra Rovšček

Predsednik: Vlado Trost

