
1

OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK

SVET STARŠEV

ZAPISNIK

3. seja Sveta staršev OŠ Malečnikje bila  30. 5. 2019 ob 17.00 v matematični učilnici OŠ
Malečnik.

Prisotni:Tomislav Letnik, Nina Car Grahornik, Tina Rat, Janez Žerjav, Branka Berlič, Marija
Kos, Borut Korc

Odsotni: Katja Stramec,Nadja Irgolič, Jernej Kocbek, Simona Šilec

Vabljeni: Ravnatelj Rudolf Sedič, tajnica Bojana Rojs (zapisnikar)

Predsednik Sveta staršev g. Borut Korc je pozdravil navzoče in predlagal naslednji dnevni
red.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pouk v manjših učnih skupinah v šolskem letu 2019/2020.
3. Učbeniki, delovni zvezki in druga učna gradiva v šolskem letu 2019/2020.
4. Nakup potrebščin za pouk likovne vzgoje.
5. Jutranje varstvo, OPB in RAP.
6. Pravila šolske prehrane.
7. Razno.

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Na seji je bilo prisotnih 7 članov. Seja je bila sklepčna.

Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb. Dnevni red je bilsoglasno potrjen.

Sklep št. 1:
Svet staršev OŠ Malečnik je ugotovil, da je bilo na seji prisotnih 7 članov in je bila seja
sklepčna.

Sklep št. 2:
Svet staršev OŠ Malečnik je dnevni red soglasno potrdil.

K točki 2 – Pouk v manjših učnih skupinah v šolskem letu 2019/2020

Gradivo k tej točki sopredstavniki Sveta staršev  prejeli. Ravnatelj je na kratko povzel
vsebino gradiva.



2

Sklep št. 3:
Svet staršev OŠ Malečnik je seznanjen z izvajanjem pouka v manjših učnih skupinah
za šolsko leto 2019/2020.

K točki 3 - Učbeniki, delovni zvezki in druga učna gradiva v šolskem letu 2019/2020

Predstavniki Sveta staršev so prejeli seznam delovnih zvezkov in izbor učbenikov, ki jih za
šolsko leto 2019/2020 predlaga strokovni aktiv.

Ravnatelj je povedal, da so delovni zvezki za starše učencev 1. in 2. razreda brezplačni, da
se je cena celotnega kompleta delovnih zvezkov za učence od 6. do 9. razreda znižala za 13
eur zaradi prehoda na e-delovni zvezek pri glasbeni umetnosti.

Obrabnine za učbenike starši ne plačujejo.

Sklep št. 4:
Svet zavoda OŠ Malečnik je seznanjen z učnimi gradivi za šolsko leto 2019/2020 in
potrdi izbor ter nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni
razred za šolsko leto 2019/2020.

K točki 4 – Nakup potrebščin za pouk likovne vzgoje

Predstavniki Sveta staršev so prejeli predlog za nakup potrebščin za pouk likovne umetnosti,
umetnosti in likovnega snovanja.

 Zanabavopotrebščinza pouk likovneumetnostiod 1. do 9. razredaprispevajostarši 10
eur.

 Zanabavopotrebščinprineobveznemizbirnempredmetuumetnostza4., 5. in 6.
razredterzanabavopotrebščinpriobveznemizbirnempredmetulikovnosnovanjeza 7., 8.
in 9 razredprispevajostarši 5 eur.

Sklep št. 5:
1. Svet zavoda OŠ Malečnik je seznanjen z nakupom potrebščin za pouk likovne

umetnosti in potrjuje nabavo potrebščin za pouk likovne umetnosti za učence
od 1. do 9. razreda. Starši za nabavo potrebščin prispevajo 10 eur.

2. Svetstaršev OŠ Malečnk potrjuje predlagan znesek 5 eur za nakup potrebščin
za neobvezni izbirni predmet umetnost in obvezni izbirni predmet likovno
snovanje.

K točki 5 – Jutranje varstvo, OPB in RaP

Ravnatelj je povedal, da je jutranje varstvo za 1. razrede financirano s strani MIZŠ, jutranje
varstvo od 2. do 5. razreda pa je plačljivo. Ravnatelj je pojasnil, da so razmišljali, da bi
jutranje varstvo izvajali v okviru RaP, kar bi bilo za učence brezplačno. Vendar pa morajo
dejavnosti, za katere se učenci odločijo v okviru RaP, redno obiskovati.

Razvila se je debata glede jutranjega varstva in RaP.
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Sklep št. 6:
Svet staršev OŠ Malečnik soglaša, da se jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda
izvaja tudi v prihodnjem šolskem letu in ga financirajo starši. Šola mora preveriti, ali je
možno jutranje varstvo izvajati v okviru Razširjenega programa (RaP).

K točki 6 - Pravila šolske prehrane

Gradivo k tej točki so predstavniki Sveta staršev prejeli.

Ravnatelj predlaga, da se pravila šolske prehrane sprejmejo na naslednji seji Sveta staršev,
ki bo septembra 2019.
Predstavnike Sveta staršev je pozval, da g. Korcu ali njemu pošljejo predloge glede pravil
šolske prehrane.

 Predstavnica 7. b razreda je posredovala obvestilo odsotne predstavnice 7.a razreda.
Povedala je, da je kosilo velikokrat hladno in postano.

Razvila se je debata glede šolske prehrane.

Ravnatelj je povedal, da bodo ob koncu šolskega leta otroci dobili anketo, v kateri bodo lahko
izrazili svoje zadovoljstvo oz. nezadovoljstvo s šolsko prehrano.

K točki 7 – Razno

 Predstavnica 5.a razreda je vprašala, kako je z uporabo šolskega igrišča? Ali lahko
otroci po končanem pouku uporabljajo igrišče?

Ravnatelj je pojasnil, da je igrišče zmeraj na razpolago otrokom. Vendar pa morajo, če
dežuje ali pa zamujajo na avtobus, igrišče zapustiti.

 Predstavnica 7.b razreda je opozorila, da je je na šolskih avtobusih premalo sedežev,
otroci v avtobusu so nagneteni.

 Predstavnica 5.a razreda pove, da je avtobus ob 13. uri zmeraj nabito poln in da
najmlajši stojijo čisto spredaj ob vetrobranskem steklu, kar pa je zelo nevarno.

Ravnatelj je obljubil, da se bo pogovoril z voznikom avtobusa, obvestil pa bo tudi Marprom.

Seja je bila zaključena ob  18.40.

Zapisala Predsednik Sveta staršev
Bojana Rojs Borut Korc


