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Datum: 29.9.2011 
 

Zapisnik 
 seje Sveta staršev, ki je bila 28. septembra ob 18.00 uri v zbornici matične šole 
v Dobu. 

 
 
 

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti 
Opravičeno odsotni:  Polona Župan, Eva Dolinar 
 
 
Soglasno se sprejme sledeči dnevni red:  

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje  
2. Obravnava poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za leto 2010/11 
3. Predlog LDN 2011/12 
4. Izvolitev novih predstavnikov staršev v Svetu zavoda (3 člani) 
5. Pobude, vprašanja, mnenja 

 
 
K 1. točki 
 
Pregleda in potrdi se zapisnik zadnje seje. 
 
K 2. točki 
 
Ravnateljica članom Sveta staršev predvaja odlomek iz predavanja na srečanju 
ravnateljev. 
 
Ravnateljica predstavi poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za leto 2010/11, 
ki ga bodo člani Sveta staršev naknadno, ko bo le ta lektoriran, prejeli tudi po 
elektronski pošti.  

 
 
K 3. točki 
 

Ravnateljica predstavi oporne točke letnega delovnega načrta za leto 2011/12. 
Letni delovni načrt bodo člani Sveta staršev naknadno prejeli tudi po elektronski 
pošti. 

 
 
K 4. točki 
 
Svet staršev izvoli naslednje predstavnike staršev za Svet OŠ Dob: 
- Boro Štrumbelj 
- Žiga Kokalj 
- Rado Glas 
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Za predstavnico staršev v šolskem skladu se izvoli ga. Mojca Gregorin. 
 
K 5. točki 

 
- Starši pohvalijo letošnjo letno šolo v naravi v Pacugu. 
- Ravnateljica apelira na starše, če kdo pozna koga, ki govori albansko in 

slovensko, saj  bi potrebovali pomoč pri sporazumevanju z nekaterimi novimi 
učenci. 

- Ravnateljica pove, da se starši premalo obračajo na šolski sklad, ki bi jim 
lahko pomagal pri sofinanciranju stroškov za šolo v naravi ali tabor. 

- Razvije se razprava o smiselnosti kupovanja delovnih zvezkov, ki jih za pouk 
zahtevajo učitelji. Staršem ni všeč, da nekateri delovni zvezki ostanejo 
neizpolnjeni. Nekdo predlaga, naj se sestavi komisija, ki bi skupaj z 
ravnateljico preverjala izpolnjevanje delovnih zvezkov. Ravnateljica na to 
odgovori, naj vsak preverja pri svojem otroku, predstavniki Sveta staršev naj 
na to opozorijo tudi druge starše otrok. 

- Ravnateljica opozori starše, da želi da bi bili otroci bolj samostojni in bi sami 
prihajali v šolo, starši naj jih pripeljejo na parkirišče in odidejo, ne pa da jih 
spremljajo do razredov. V šolo naj starši spremljajo le prvošolčke. 

- Ga. Zupan izpostavi, da sin v primeru da na kosilo pride kasneje (po šesti uri) 
dobi premalo hrane, ker skoraj nič ne ostane. To potrdijo tudi drugi starši. 

- G. Glas izpostavi izbor knjig za Cankarjevo priznanje in meni, da bi bilo glede 
tega potrebno ukrepati. Lahko bi se dobili starši osmošolcev in devetošolcev 
ter napisali komentar na izbor ter ga naslovili na Svet staršev Slovenije. 

- Nekdo omeni, da nasproti šole kjer je pločnik, živa meja raste tako na široko, 
da otroci ne morejo hoditi po pločniku. Želi, da ravnateljica ukrepa v zvezi s 
tem.  

 
 
Seja je končana ob 20:40. 
Zapisala:                         Predsednik Sveta staršev: 
Saša Horvat               Bogdan Osolin 


