
Osnovna šola Dobravlje 

Svet staršev 

 

 

Z A P I S N I K seje sveta staršev  

Datum: 28.9.2020  

Kraj: Osnovna šola Dobravlje, avla OŠ Dobravlje 

 Prisotni: (lista prisotnosti je del priloge zapisnika)  

Prisotnih je večina predstavnikov staršev  

Pričetek seje: ob 19:00  

Zapisnikar Aleksander Šuligoj.  

Glede na število prisotnih je seja sklepčna. 

 

 DNEVNI RED:  

Potrjen dnevni red je naslednji:  

1. Konstitucija sveta staršev  

2. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21  

3. Informacije o tekočem vzgojno- izobraževalnem delu  

4. Pripombe in predlogi  

K 1. točki dnevnega reda 

 Ravnateljica predstavi naloge in zadolžitve predstavnikov sveta staršev.  

Svet staršev je konstituiran. 

Vprašanje; kakšne so možnosti za seje sveta staršev, če bi bile omejitve zaradi korona krize? 

Sklep: V primeru omejitev, se seje izvedejo preko video konference  in udeležbe v prostorih šole za 
tiste, ki nimajo možnosti povezave. 

 K 2. točki dnevnega reda Ravnateljica predstavi aktualni letni delovni načrt. Predstavniki staršev so 
prejeli gradivo. Ravnateljica izpostavi organizacijo dela ( število učencev, šolski koledar…). Cilji šole; 
branje, formativno spremljanje, vrednote, kulturno umetnostna vzgoja, digitalno opismenjevanje,…V 
poletnem času je bila prenovljena kuhinja na PŠ Črniče. Razdelilni pult še ne obratuje, zaradi napake 
pri izvedbi. 

Šola je prejela 8 novih računalnikov. 

Sklep: 

Starši podajajo pozitivno mnenje k letnemu delovnem načrtu 2020/21. 



K 3. točki dnevnega reda Ravnateljica pojasni, da morajo učenci spoštovat hišni red, pravila šolskega 
reda in šolskih vrednot. Pouk bo potekal po modelu B oz. bo šola sprotno  seznanjala učence in starše 
glede priporočil ministrstva in NIJZ. 

Organizira se tečaj e-pošte za starše ki niso tega vešči. 

Zdravje in gibanje: Dnevi dejavnosti, planinski krožek, preventivne dejavnosti po že ustaljenem 
načinu. Zdrava šola- rekreativni odmori. 

»Nekateri starši so izpostavili težave pri delu na daljavo. Ravnateljica je pojasnila okoliščine in 
povedala, da bodo predloge staršev upoštevali glede na možnosti.« 
  
Za učitelje: supervizija, pozitivna psihologija. 

Na žalost ena stvar ne bo uspela, in sicer zmanjšat embalažo. 

Predavanje za starše: Šola bo gostila Saro Isakovič. 

Strokovno sodelovanje: projekt znamo komunicirati s starši 

K 4. točki dnevnega reda 

Ravnateljica povpraša  šoferja v Vipavskem Križu  glede uporabe maske v kombiju.  

Zakaj  prevoz z kombijem v Podgoro ja v Kamnje pa ne ? Ravnateljica pojasni, da je logistično to 
nemogoče izvesti. 

Govora je bilo tudi o odhodu avtobusa iz Črnič in sicer v času kosila. Kot je rekla gospa 
ravnateljica so to poskušali urediti ampak za več kot tri minute ni šlo. 

 

Seja se je zaključila ob 21:00. 

 

 Zapisal:  

Aleksander Šuligoj                                                           Predsednik sveta staršev Osnovne šole Dobravlje:    

                                                                                                                             Aleksander Šuligoj 

 


