ZAPISNIK 1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV
Osnovne šole OREHEK Kranj
Številka: 900-2/2019/4
Dne. 23. 09. 2019

Seja se je pričela 23. 9. 2019 ob 18.00 in končala ob 20.00.
DNEVNI RED:
1. Potrditev dnevnega reda seje Sveta staršev.
2. Predstavitev izvoljenih predstavnikov staršev v posameznih oddelkih.
3. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika Sveta staršev.
4. Izbira stalnega zapisnikarja sej Sveta staršev.
5. Obravnava in potrditev Poslovnika za delo Sveta staršev.
6. Poročanje o sprejetih sklepih roditeljskih sestankov.
7. Obravnava Letnega delovnega poročila šole za leto 2018/2019.
8. Obravnava Letnega delovnega načrta šole za leto 2019/2020 in sprejem
nadstandardnih programov šole.
9. Predstavitev ankete o zadovoljstvu učencev in staršev z delom šole v šolskem letu
2018/2019.
10. Razno.

SKLEP št. 1: Dopolnjen dnevni red je bil sprejet.

SKLEP št. 2: Starši bodo za predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika
glasovali javno.

SKLEP št. 3: Za predsednika Sveta staršev je bil soglasno izvoljen Jošt Sodnik.
SKLEP št. 4: Za namestnika predsednika Sveta staršev je bil soglasno izvoljen Thomas
Krelj.
SKLEP št. 5: Zapisnike Sveta staršev piše Ana Fajfar, tajnica šole.
SKLEP št. 6: Poslovnik za delo Sveta staršev so prisotni člani sveta staršev sprejeli.
SKLEP št. 7: Člani Sveta staršev so predlagali, da se šolski komisiji za prehrano
pridruži eden izmed staršev, Bine Volčič. Starši so prav tako sklenili, da mora šola
kvaliteto in količino šolske prehrane vrniti na nivo iz prejšnjega šolskega leta.
SKLEP št. 8: Za prihod in odhod iz šole je uporaba rolerjev, skirojev in električnih
skirojev prepovedana.

SKLEP št. 9: Člani Sveta staršev so predlagali individualne razgovore o seminarskih
nalogah staršev s posameznim učiteljem.
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SKLEP št. 10: Svet staršev daje pozitivno mnenje k Letnemu delovnemu poročilo za
šolsko leto 2018/2019.

SKLEP št. 11: Svet staršev daje pozitivno mnenje o Letnem delovnem načrtu šole za leto
2019/2020 in podpira nadstandardne programe šole.
SKLEP št. 12: V letošnjem šolskem letu bodo predavanja za starše organizirana po
skupnih govorilnih urah ob 19. uri. Sprememba termina bo omogočila obisk
predavanj tudi staršem, ki z delom zaključujejo v poznejših popoldanskih urah.

SKLEP št. 13: Za predstavnico v Združenju aktiva staršev pod Karavankami so prisotni
člani potrdili Jasno Jeraj.

SKLEP št. 14: Postopek izbire novega ravnatelja bodo člani Sveta staršev speljali enako
kot lani. Predsednik Sveta staršev Jošt Sodnik je povabil člane, da se udeležijo
predstavitve vseh prijavljenih kandidatov. Po predstavitvi sledi še povabilo kandidatov
na izredno sejo, da člani Sveta staršev po pogovorih s posameznimi kandidati oblikujejo
mnenje o kandidatih.

Seja se je zaključila ob 20.00.

Predsednik Sveta staršev
Jošt SODNIK
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