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W: os-prevalje.mojasola.si

Datum: 15. 9. 2022
Št.
ZAPISNIK 4. REDNE SEJE SVETA STARŠEV
4. seja Sveta staršev je bila v ponedeljek, 29. 8. 2022, ob 19. uri, v učilnici Osnovne šole Franja Goloba Prevalje.
Prisotni: Ingrid Meh, Svetlana Močilnik, Tjaša Slatinšek, Milena Potočnik, Vesna Verdnik, Franja Hočevar, Martina
Sušec Valentar, Ana Sirk Prislan, Katja Stopar, Ivan Backović, Andreja Marin, Mojca Hrvatin, Vesna Baltić, Senad
Karić, Mojca Šušel, Darja Valenci, Lara Podržavnik, Martina Ploder.
Opravičeno odsotni: Simon Pšeničnik, Polona Lodrant, Matej Šipek, Nataša Ketiš, Darja Polajner, Davorin Rogina,
Marko Kac, Maja Debelak, Tadej Pačnik, Sonja Koroš, Ana Ovnič Verdnik, Barbara Gostenčnik, Karmen Tomaž,
Urška Poberžnik, Anja Kerec.
Ostali prisotni: ravnateljica Andreja Tinta, pomočnici ravnateljice Mateja Pečnik in Milanka Janežič, ter policist
Zoran Kralj.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti.
Potrditev dnevnega reda.
Pregled in potrditev zapisnik zadnje seje.
Seznanitev z učnim uspehom in rezultati NPZ-ja učencev OŠ Franje Goloba v šolskem
letu 2021/2022.
Predlogi in pobude.
Razno.

Predsednik Sveta staršev Ivan Backović pozdravi vse prisotne.

Točka 1:
Predsednik Sveta staršev Ivan Backović ugotovi sklepčnost prisotnih članov Sveta staršev (Priloga).
Točka 2:
Predsednik Sveta staršev Ivan Backović, prebere dnevni red 4. redne seje, Svet staršev ga potrdi.
SKLEP: Svet staršev je soglasno potrdil predlagani dnevni red 4. redne seje.
Točka 3:
Predsednik Sveta staršev Ivan Backović prebere zapisnik redne seje Sveta staršev, z dne 26. 5. 2022, z vsebino
katerega člani Sveta staršev soglašajo.
SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik redne seje Sveta staršev, z dne 26. 5. 2022.

Točka 4:
Pomočnica ravnateljice Mateja Pečnik predstavi učni uspeh v šolskem letu 2021/22, ki je 99,01 % (Priloga). Ob
tem doda, da je učni uspeh na dan 31. 8. 2021 za dobrih 0,80% boljši od učnega uspeha na dan 24. 6. 2022, saj si
je en učenec s popravnim izpitom popravil učni uspeh, en učenec pa z negativno oceno, ter s sklepom Učiteljskega
zbora napreduje. Pove še, da en učenec iz POŠ Leše in kar pet učence iz matične šole ponavljajo razred s sklepom
Učiteljskega zbora. So pa to učenci naše in tuje narodnosti.
Prav tako so znani rezultati NPZ-ja učencev tretjih, šestih in devetih razredov OŠ Franje Goloba (Priloga). Gospa
podravnateljica podrobno predstavi rezultate v devetem razredu, ki so matematika 54,04%, slovenščina 43,60%,
ter izbirni predmet geografija 33,10%. V šestem razredu pa matematika 35,56%, slovenščina 33,93%, ter
angleščina 57,33%. Pri tem gospa ravnateljica pove, da so rezultati dokaj slabi, kljub temu, da učitelji že pri sami
uri predmeta dajo temu velik poudarek. Dopolni še, so testi zelo obsežni, da je veliko tekstnega dela in da večina
učencev sploh ni uspela rešiti celotnega testa. Je pa res, da je ena učenka 6. razreda pisala angleščino 100%
SKLEP: Člani Sveta staršev so seznanjeni z učnim uspehom za šolsko leto 2021/22.
SKLEP: Člani Sveta staršev so seznanjeni z rezultate NPZ-ja za šolsko leto 2021/22.
Predsednik Sveta staršev Ivan Backović predlaga, da zaradi obiska g. policista točko 6 predstavimo pred točko
5.
Točka 6:
Policist g. Zoran Kralj nas je obiskal z namenom, varna pot v šolo. Zaradi situacije, gradnja ceste skozi Prevalje,
trenutno ni varne poti do šole. Pove, da je situacija zelo resna, pot pa zelo nevarna, zato bodo prvih 14 dni pri
tem pomagali policisti in člani ZŠAM. Apelira na starše, da skupaj z otroki prehodijo pot, ki otroku omogoča varen
prihod v šolo. Poleg tega pa odsvetuje vožnjo s kolesi in skiroji.
Člani Sveta staršev predlagajo, da se staršem o vsem tem pošlje obvestilo.
SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili, da se vsem staršem pošlje obvestilo.
Gospa ravnateljica pove, da so se cene življenjskih potrebščin v letu 2022 zvišale, zato so tudi cene malic in kosil
nekoliko dvignile (Priloga). Po ve še, da bo kosilo potekalo med 12.40 in 14.15 uro.
SKLEP: Člani Sveta staršev so seznanjeni z novimi cenami malice in kosila za šolsko leto 2022/2023.
Gospa ravnateljica nas seznani z dogodkom, ki se je zgodil na naši šoli v preteklem tednu. Vsa zgrožena pove, da
šola ni primeren kraj za tovrstna dogajanja.

Točka 5:
Izpostavljena so bila naslednja vprašanja, ter podani predlogi:
Varna uporaba interneta in pasti le-tega.
Preventiva o smislu odvisnosti glede družbenega omrežja.
Spletna nasilja.
Gospa podravnateljica pove, da se na tem področju dela, ampak to žal pade na neplodna tla.
Člani predlagajo, da se na vsakem roditeljskem sestanku pogovarjajo o tem.
Podano je bilo vprašanje, kdo je opravičen do šolskega kombija oz. prevoza otroka.
Gospa ravnateljica pove, da o tem odloča svet za preventivo, kamor se mora dati vloga.

4. seja Sveta staršev je bila zaključena ob 20.35 uri.

Zapisnik zapisala:
Darja Valenci

Predsednik Sveta staršev:
Ivan Backović

Priloga:
•
•
•
•

Seznam prisotnih članov Sveta staršev.
Učni uspeh v šolskem letu 2021/22.
Rezultati NPZ za šolsko leto 2021/22.
Nove cene malice in kosila za šolsko leto 2022/23.

