OŠ MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA
Velika Polana 215b
9225 Velika Polana

ZAPISNIK
TRETJEGA SREČANJA ČLANOV SVETA STARŠEV
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Dne 24. 1. 2018 je bilo s strani predsednice Sveta staršev, ga. Renate Jeneš, sklicano tretje
srečanje članov Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, s pričetkom ob 17. uri v učilnici
glasbene umetnosti OŠ Miška Kranjca Velika Polana.
Prisotni: ravnatelj zavoda g. Branko Lah, Sandi Makoter (1.r), Renata Jeneš (2.r), Andrej Čeh
(3.r), Anita Farkaš Bogdan (4.r), Urška Kapun Hozjan (6.r), Polonca Gjerek (vrtec 1-5) in
Renata Horvat (vrtec 5-6).
Odsotni: Alenka Jaklin (8.r), Barbara Ferčak (vrtec 2-3), Alenka Paldauf (vrtec 1-4)
Opravičeno odsotni: Sebastjan Kavaš (5.r), Andreja Časar (7.r)

DNEVNI RED:
1. Pozdrav in ugotovitev navzočnosti.
2. Potrditev dnevnega reda.
3. Pregled zapisnika zadnjega srečanja Sveta staršev (z dne 18. 10. 2017), pregled
uresničitve sklepov ter potrditev zapisnika.
4. Seznanitev z odstopno izjavo predstavnice Sveta staršev iz Sveta zavoda in izvolitev
oz. imenovanje novega predstavnika Sveta staršev v Svet zavoda OŠ Miška Kranjca
Velika Polana.
5. Predlogi, mnenja in pobude članov.
6. Razno.

K točki 1:
Predsednica Sveta staršev, ga. Renata Jeneš je pozdravila vse navzoče in ugotovila, da
smo sklepčni, saj je bilo prisotnih 8 od 13 predstavnikov oddelkov oziroma članov Sveta
staršev.

K točki 2:
Predsednica ga. Renata Jeneš je predlagala zapisan dnevni red.
SKLEP 1: Z dvigom rok je bil dnevni red srečanja soglasno potrjen.

K točki 3:
Ob pregledu zapisnika zadnje seje Sveta staršev (18. 10. 2017) smo zaprosili predstavnika
Sveta staršev v Svetu zavoda za povratno informacijo glede uresničitve sklepov na
srečanju Sveta zavoda. Sprejet je bil predlog, da se doda stalna točka dnevnega reda pri
naslednjih srečanjih članov Sveta staršev, pri kateri bi predstavniki Sveta staršev, ki so v
Svetu zavoda, podali poročilo oziroma povratno informacijo glede srečanja članov Sveta
zavoda.
SKLEP 2: Zapisnik prejšnje seje Sveta staršev je bil z dvigom rok soglasno sprejet.

K točki 4:
Predsednica Sveta staršev, ga. Renata Jeneš seznani člane Sveta staršev z odstopno izjavo
predstavnice Sveta staršev Andreje Časar iz Sveta zavoda. Prav tako predlaga novega
predstavnika, in sicer g. Sandija Makoterja.
SKLEP 3: Z dvigom rok je bil član Sveta staršev, g. Sandi Makoter, soglasno izvoljen za
novega predstavnika v Svetu Zavoda.

K točki 5.
Prisotne člane Sveta staršev zanima ali se v prejšnjem šolskem letu nabavljene
interaktivne table redno uporabljajo in ali so strokovni delavci ustrezno usposobljeni za
delo s temi tablami. Gospod ravnatelj z veseljem poudari, da se te interaktivne table
vsakodnevno uporabljajo na razredni stopnji, saj imajo ti učenci učna gradiva Lili in
Bine, ki temeljijo na delu z interaktivno tablo ter da so vsi učitelji ustrezno usposobljeni.

K točki 6:
Predsednica Sveta staršev, ga. Renata Jeneš se je vsem zahvalila za udeležbo.
Seja se je zaključila ob 18. uri.

Zapisnikarica:
Polonca Gjerek

Predsednica Sveta staršev:
Renata Jeneš

