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ZAPISNIK l. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021
ŠTEVILKA: 013-2/2020-3
ČAS: torek, 29. 9. 2020, od 17.00- 18.00
KRAJ: jedilnica OŠ Vojnik
PRISOTNOST:
• Število prisotnih staršev: 32
• Odsotni predstavniki oddelkov: 4.a, 4.b, 5.b, 9.a, 9.c,3. in 5.r. POŠ Nova Cerkev, 4. in
5.r. POŠ Socka,
• ostali prisotni: ga. Olga Kovač, ga. Nataša Čerenak, ga. Ida Grobelnik, ga,; Milanka
Kralj , ga. Maja Kovačič, ga. Nataša Potočnik ga. Polona Bas tič ga. Simona Sar lah ga.
Dragi ca Filipčič, ga. Rebeka Žagar g. Aleš Kolšek
DNEVNI RED:
l. Pregled prisotnosti in sprejem predlaganega dnevnega reda
2. Konstituiranje Sveta staršev ter izvolitev predsednika in podpredsednika
3. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje v šol. letu 2019/2020
4. Sprejem Letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2020/2021
5. Razno

Ad/1 Po uvodnem pozdravu je ravnateljica šole, ga. Olga Kovač, ugotovila, daje Svet staršev
sklepčen.

Nato je predlagala zgoraj zapisani dnevni red. Prisotni so dnevni red l. seje soglasno sprejeli,
zato se sprejme:
SKLEP št. 1 - Sprejme se dnevni red l. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021.
Ad/2 Svet staršev je z vsemi glasovi ZA potrdil g. Arnolda Ledla za predsednika Sveta staršev
v šolskem letu 2020-2021, za podpredsednika pa g. Uroša Bekovica. Zato se sprejme:
SKLEP št. 2 - Predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 je g. Arnold Ledl,
podpredsednik pa g. Uroš Bekovic.
V nadaljevanju je Svet staršev soglasno sprejeli dva sklepa, in sicer:
SKLEP št. 3- Tudi v tem šolskem letu bodo zapisniki Sveta staršev objavljeni na šolski spletni
strani.
SKLEP št. 4- Vsem predstavnikom Sveta staršev bomo vabila in ostalo gradivo na sestanke
pošiljali v elektronski obliki.
Ad/3 Predsednik Sveta staršev, ga. Arnold Ledl, je prebral zapisnik 3. seje Sveta staršev v
šolskem letu 2019/2020 in njegove sklepe. Vsi sklepi so bili realizirani, na zapisnik 3. seje ni
bilo pripomb, zato se sprejme:
SKLEP št. 5: Sprejme se zapisnik 3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020.

Ad/4 Ravnateljica, ga. Olga Kovač, je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021,
pomočnica ravnateljice paje predstavila stroškovnik plačljivih dni dejavnosti in ekskurzij v tem
šolskem letu. Prisotni na predlog Letnega delovnega načrta niso imeli pripomb, zato se sprejme
SKLEP št. 6: Sprejme se Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021.

•

Ravnateljica je prisotne seznanila, da letošnji dobrodelni bazar zaradi okoliščin ne bo
potekal v dosedanji obliki, starše paje prosila za predloge, s katerimi bi lahko finančno
obogatili naš šolski sklad. Starši so podali dva predloga za zbiranje finančnih sredstev,
namenjenih Šolskemu skladu:
l. Dobrodelna dražbe Gavna licitacija) izdelkov učencev, ki bi potekala na daljavo,
izkupiček pa bi namenili Šolskemu skladu.
2. Možnost doniranja dela dohodnine Šolskemu skladu naše šole. Davčna zakonodaja
namreč omogoča fizičnim osebam (zavezanci) razporeditev 0,5 % svoje dohodnine v
splošno koristen namen. Zato bosta ravnateljica in predsednik sveta staršev pripravila
obrazec, s katerim bomo vse starše povabili, da del dohodnine namenijo Šolskemu
skladu Osnovne šole Vojnik. Prisotni so predlog soglasno sprejeli, zato se sprejme:
SKLEP št. 7: Ravnateljica in predsednik sveta staršev bosta pripravila dopis za starše
s prošnjo, da del dohodnine namenijo Šolskemu skladu Osnovne šole Vojnik.

•

Predsednik sveta staršev in tudi ostali predstavniki v svetu staršev so ob koncu vodstvu
šole ter vsem zaposlenim namenili pohvalo ter izrazili spoštovanje in hvaležnost, da tudi
v teh težkih časih znamo in zmoremo poskrbeti za njihove otroke ter ostajamo šola, ki
je drugi dom njihovim otrokom. Povedali so, da so srečni, da njihovi otroci lahko
obiskujejo OŠ Vojnik.

Vojnik, 30. 9. 2020

Priloge:
vabilo z dnevnim redom l. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021
lista prisotnosti l. seje Svet~ staršev v šolskem letu 2020/2021
LDN se hrani v arhivu šole

Zapisal:
Aleš Kolšek,
tajnik

Predsednik Sveta staršev:
Arnold Ledl, univ. dipl. ing. arh.

