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ZAPISNIK 
 

TRETJEGA SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV 
 

V ŠOLSKEM LETU 2015/2016 
 

 
 
Dne 26.05.2016 je bilo z strani predsednice Sveta staršev ga. Renate Jeneš sklicano tretje srečanje 
članov Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016, s pričetkom ob 18.30 uri v učilnici glasbene umetnosti  
na OŠ Miška Kranjca v Veliki Polani. 
 
 
Prisotni: Anita Farkaš Bogdan (2.r), Sebastjan Kavaš (3.r), Andreja Časar (5. r), Petra Hozjan (8.r), 
Jernej Perša (9.r), Renata Jeneš (vrtec), Anita Jeneš (vrtec) 
 
Vabljeni: g. Branko Lah, ravnatelj zavoda 
 
Odsotni (opravičeni): Andrej Čeh (1.r), Urška Kapun Hozjan (4.r), Alenka Jaklin (6.r), Simona Sobočan 
Boroš (7.r), Alenka Paldauf (vrtec) 
 
 
 
DNEVNI RED : 

 

1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti. 
2. Pregled zapisnika zadnjega srečanja Sveta staršev (7.04.2016),pregled uresničitve sklepov ter 
potrditev zapisnika. 
3. Potrditev dnevnega reda. 
4. Ravnateljeva predstavitev Poslovnega načrta zavoda OŠ Miška Kranjca V. Polana za leto 2016 
(sestavljen iz Programa dela, kadrovskega in finančnega načrta), obravnava in izdaja soglasja Sveta 
staršev. 
5. Obravnava in sprejem cenika za delovne zvezke v šolskem letu 2016/2017. 
6. Ravnateljeva predstavitev nadstandardnih oz. obogatitvenih programov, planiranih za šolsko leto 
2016/2017: - šola: - predvsem plavalnih tečajev, 
                      - vrtec: - plavalni tečaj in tečaj tujih jezikov, podaja predlogov, pobud in stališč članov 
Sveta staršev v tej zvezi. 
7. Mnenje in pobude staršev. 
8. Razno. 
 
 
 
 



 
 
K točki 1: 

Predsednica Sveta staršev ga. Renata Jeneš je pozdravila vse navzoče. V nadaljevanju je ugotovila, da 
smo sklepčni. 
 
 
K točki 2: 

Ob pregledu zapisnika zadnje seje Sveta staršev (7.04.2016), predsednica ga. Renata Jeneš ugotavlja, 
da so se nekateri predlogi in sklepi že izvršili ( nevarni odpadki, domače naloge), določeni pa se še 
vršijo (malica, šola v naravi). 
Z dvigom rok je bil zapisnik zadnje seje soglasno potrjen. 
 
 
K točki 3: 

Ob pregledu dnevnega reda je predsednica Sveta staršev predlagala, da se točka 4. izključi iz 
dnevnega reda. 
Z dvigom rok je bil dnevni red potrjen. 
 
 
K točki 5: 

Ravnatelj zavoda g. Branko Lah nam je predstavil cenik za delovne zvezke za šolsko leto 2016/2017. 
 
Ker pri ceniku za 4. razred ni bilo vključenega učbenika za slovenski jezik in matematiko je ga. Anita 
Jeneš  vprašala g. ravnatelja ali ju učenci ne bodo potrebovali? 
G. ravnatelj odgovora ni poznal, vendar je zagotovil, da se bo pozanimal pri učiteljici za 4. razred. Čez 
nekaj dni je odgovor bil, da ju ne potrebujejo, ker sta toliko bolj obširna delovna zvezka. 
 
Prav tako je ravnatelj g. Branko Lah povedal, da v šolskem letu 2016/2017, staršem ne bo potrebno 
kupiti likovnega pribora, ker bo nabavila šola. Za pribor, ki se uporablja pri tehničnem pouku pa se še 
dogovarjajo. 
Tudi za delovni zvezek pri angleškem jeziku 4. in 5. razreda, bo šola poskrbela. 
Odločili so se, da bodo v določenih razredih ukinili delovne zvezke pri glasbeni umetnosti. 
 
Ker pri predstavitvi cenika za delovne zvezke, ni bilo pripomb, je bil z dvigom rok potrjen. 
 
 
K točki 6: 

G. Branko Lah, ravnatelj zavoda nam je predstavil obogatitvene programe, planirane za  
šolsko leto 2016/2017. 
Za otroke 1. in 3. razreda je predviden plavalni tečaj v mesecu marcu, ki ga bo izvajala plavalna šola 
Delfin. Cena plavalnega tečaja bo cca. 60 € z prevozom, na učenca. 
Za otroke v vrtcu je predvideno plavalno opismenjevanje (samo predšolski), tečaj tujih jezikov in 
lutkovni abonma. Obogatitvene programe za otroke v vrtcu pa bi bilo potrebno, za spremembo od 
prejšnjih let, plačati. 
Ker smo med pogovorom ugotovili, da je bil slab odziv staršev za obogatitvene dejavnosti  
g. ravnatelj sklene,  da bodo starše pisno obvestili kateri obogatitveni programi so ponujeni. 
 
 
K točki 7 in 8: 

- Predstavnica staršev (5.r) ga. Andreja Časar je vprašala, če so že znani rezultati NPZ-ja ? 
  G. ravnatelj je odgovoril, da žal še ni rezultatov in ko bodo, bodo objavljeni na oglasni deski. 



 
-Vprašanje s strani staršev je bilo ali bomo dobili v novem šolskem letu spletno aplikacijo eAsistent ? 
  Odgovor g. ravnatelja je bil , da bomo v naslednjem šolskem letu tudi na naši šoli imeli eAsistent-a, 
  s pomočjo katerega bodo starši lažje sodelovali z šolo. 
 
 
Ga. Renata se je na koncu vsem lepo zahvalila za udeležbo. 
 
Seja zaključena ob 20.15 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:                                                                                                           Predsednica Sveta staršev: 
 
 Anita Jeneš                                                                                                                          Renata Jeneš 
 
 
 
 


