Osnovna šola Istrskega odreda Gračišče
Datum: 14.6.2022
ZAPISNIK
2. REDNA seja sestanka Sveta staršev OŠ Istrskega odreda Gračišče,
ki je potekala v torek, dne 14.6.2021, preko aplikacije Zoom
s pričetkom ob 16.30
Seznam vabljenih na sejo: Stella Agni Kržišnik, Kristina Tripar, Nataša Rozman, Marjetka Pezdir
Kofol, Ksenija Gliha, Sandra Jerman, Maja Vulič, ravnateljica Vanja Zallatel
Odsotni: David Premal, Nadja Švab, Božič Andreja, Simon Ražman, Eneja Družina
Podatek o sklepčnosti: Svet staršev je bil sklepčen.
Dnevni red:
1. Cene delovnih zvezkov
2. Nadstandard v šolskem letu 2021/2022
3. Razno
Ad. 1
V okviru prve točke je ravnateljica predhodno poslala v vednost seznam in nabavno ceno delovnih
zvezkov, ki so jih po razredih predlagal strokovni aktiv učiteljev.
Izposoja učbenikov je za vse učence brezplačna, na izposojo se učenci naročijo. Učenci prejmejo
učbenike v uporabo za tekoče šolsko leto in jih vrnejo ob izteku pouka. V primeru, da so učbeniki
poškodovani, izgubljeni ali uničeni, je zanje potrebno poravnati odškodnino.
V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv in pripomočkov. Te starši kupijo sami.
Delovni zvezki v 1. triadi so za starše brezplačni.
Sklep: Svet staršev je podal soglasje k nabavni ceni učbeniških gradiv za posamezni razred.
Ad. 2
V okviru druge točke je ravnateljica predstavila nadstandard za šolsko leto 2022/2023.
Za razširjen in nadstandardni program podajo starši soglasje za svojega otroka. Glede obveznega
programa ni sprememb. Spremenil se je čas zimskih šolskih počitnic v šolskem koledarju.
Ad. 3
Ravnateljica seznani predstavnike staršev z omejitvami v zvezi s sprejemanjem daril ob koncu šolskega
leta. Vrednost prejetega darila ne sme presegati cene 100 EUR. Če presega vrednost 50 EUR, moramo
prejeto darilo ustrezno evidentirati in seznam posredovati Komisiji za preprečevanje korupcije.
Zaposleni v VIZ v nobenem primeru, ne glede na vrednost darila, ne smejo sprejeti darila v obliki
darilnega bona, dragih kovin, denarja ali vrednostnega papirja.
Predstavnik 6. razreda je pred sejo sveta staršev poslala elektronsko pošto vsem staršem 6. razreda z
vprašanjem ali bi želel kdo kaj sporočiti. Odzvali so se trije starši in podali pripombo nad delom
razredničarke in učiteljice slovenščine v 6. razredu. Pripomba se je nanašala na organizacijo dela v
razredu, posredovanje informacij staršem, upoštevanje dogovorov in komunikacijo z učenci. Pove, da

je bilo napovedano ocenjevanje znanja večkrat prestavljeno. Za njegovega otroka učiteljica ni imela
časa za predstavitev knjige iz bralne značke. Starši niso bili obveščeni o fotografiranju. Komunikacija z
otroki ni bila vedno primerna in nekaj otrok je doživljalo osebne stiske.
Predstavnik, ki ima tudi otroka v 6. razredu se s povedanim ne strinja in delo učiteljice pohvali.
Predstavnica 6. razreda pohvali učiteljico športa za iznajdljivo organizacijo kolesarskega izleta, pri
katerem ni nastalo večjih stroškov.
Ravnateljica poudari pomen medsebojne komunikacije. Vsa nesoglasja, nestrinjanja ali pomisleke je
potrebno reševati takoj in sproti.
Sestanek je bil zaključen ob 17.20.
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