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Z A P I S N I K 
 

2. seje sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 2018/2019, ki je bila 
 

v ponedeljek, 25. marca ob 18. uri v prostorih POŠ Kresnice. 

 

Prisotni člani sveta staršev OŠ Gradec Vesna Zornik Stonič, Suzana Kukovica, Katja Umbreht, Goran 
Tomaš, Darja Capot, Karmen Merela, Karmen Bricelj, Mojca Jančar, Tatjana Jakopič, Aleš Bregar, Janez 

Žgajnar, Nada Golouh, Karmen Kristan, Petra Hiršel Horvat, Sašo Jovanovič, Marko Juvančič, Polona 

Šinkovec, Peter Rutar, Katarina Svetičič Gobec, Klavdija Mur, Sonja Zidar Urbanija, Mojca Kimovec, Maja 
Štebih, Martina Žugič, Alenka Vidgaj, Katja Cedilnik, Anja Trobec 

 
Odsotni člani sveta staršev OŠ Gradec: Neja Derenčini, Simona Zaletel, Monika Železnik, Damjan 

Malgaj, Nika Planinšek, Damjan Semec, Judita Klander, Andrej Berčon, Anita Strmole, Nataša Trdin,  

Valerija Lazar, Sebastjan Gorenc, Melita Uštar, Judita Klander, Miha Jančar 
 

Na začetku 2. seje predsednica SS Nada Golouh pozdravi predstavnike SS in ugotovi, da je seja sklepčna.  
Predlagan in sprejet je bil: 

 
DNEVNI RED 

 

1. Predstavitev POŠ Kresnice (Angelca Koprivnikar)  

2. Pregled zapisnika zadnje seje sveta staršev 

3. Letno poročilo 2018 (ravnatelj) 

4. Finančni načrt za leto 2019 (ravnatelj) 

5. Pobude, predlogi in vprašanja staršev 

 

  
1. PREDSTAVITEV POŠ KRESNICE 

 

Vodja Podružnične šole Kresnice, Angelca Koprivnikar, je podala nekaj osnovnih informacij o šoli. Šola 

dobro sodeluje s krajem in lokalnimi društvi. Šola se že več let sooča s prostorsko stisko. Ure športa 

izvajajo v razredu in v naravi. Potrebnih je več obnovitvenih del ter asfaltiranje igrišča. 

Vprašanje staršev:  Ali lahko starši sami kupijo igrala, ki se postavijo k šoli? 

Odgovor ravnatelja: Igrala morajo biti kupljena po normativih. Po postavitvi, si jih ogledajo 

predstavniki za varnost, ki preverijo ali je igralo varno in primerno za igranje v šoli. 

 
  
2. PREGLED ZAPISNIKA ZADNJE SEJE SVETA STARŠEV 

Člani sveta staršev so prejeli zapisnik po elektronski pošti. Pripomb na zapisnik ni bilo.  

 Sklep SS:  Svet staršev potrjuje zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Gradec v šolskem letu 

2018/2019. (sklep soglasno sprejet)  
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3. LETNO POROČILO 2018 

 

Predstavniki sveta staršev so dne 17.02.2019 prejeli Letno poročilo 2018.pdf in Finančni načrt 2019. 

pdf 

Ravnatelj Damjan Štrus je na seji predstavil letno poročilo 2018. 
 

Št. učencev, št. zaposlenih: 
● 1. septembra 2017: 656 učencev, od tega 337 fantov in 319 deklet. 
● 22. junija 2018: 657 učencev, od tega 340 fantov in 317 deklet. 

 

Odločbe za dodatno strokovno pomoč: 

● septembra 2017: 85 učencev. 
● 22. junija 2018: 94 učencev. 
● 6. februar 2019: 96 učencev. 

 

Popravni izpiti, ponavljanje razreda: 

● 3 popravne izpite (MAT, GEO in ZGO); učenci so izpite uspešno opravili. 
● 31. avgust 2018: 

o 1 učenec ni napredoval iz 1.R, 
o 1 učenka ne iz 6.R, 
o 1 učenec ni napredoval iz 7.R. 

Zaposlenih 114 ljudi: 78 učiteljev, 4 svetovalne delavke, 23 tehničnih delavcev in ravnatelj. 8 

zaposlenih je bodisi v bolniškem staležu bodisi na porodniškem dopustu. 

 
Poudarki iz leta 2018: 

● Obeleževanje praznikov, na katere se izobesi SLO zastava. 
● Organizacija četrtfinalnega turnirja v rokometu za dekleta v Športni dvorani v Litiji (OŠ Litija, 

OŠ Stopiče, OŠ Polje). 
● 28. 2. 2018: obisk predsednika Republike Slovenije gospoda Boruta Pahorja (sprejem, učenci 

1. in 2. razreda so mu pripravili krajši kulturni program, z učenci 8. in 9. razredov pa je imel 

enourni pogovor o aktualnih temah). 
● 15. marca smo izpeljali drugo Šolo za starše učencev razredne stopnje (predavanje Bogdana 

Polajnerja z naslovom Kako starši z odnosi vplivamo na vedenje in razvoj otroka). 
● V začetku aprila je tako na matični kot na podružničnih šolah potekala druga akcija zbiranja 

starega papirja, v kateri smo zbrali 13,4 t starega papirja s ceno 85 €/tono in za šolski sklad 

pridobili 1.139 EUR. 
● Prejeli smo zastavo SAM prijazna šola: prva šola v Sloveniji z nazivom otrokom z motnjami 

avtističnega spektra prijazna šola 
● Obuditev pravljične noči: učenci 1. triade so prenočili v šoli (zvečer so imeli pohod na Svibno, 

sledila je večerja, srečanje z Darinko Kobal v predavalnici, umivanje in spanje). 
● Bili smo organizatorji državno tekmovanje iz Vesele šole za našo regijo-tekmovanja so se 

udeležili 4 učenci naše šole. 
● Gledališki klub se poleg predstav na naši šoli, predstavlja tudi zunaj meja naše šole (gledališki 

festival v Festivalni dvorani v Ljubljani). 
● Organizacija regijskega srečanja Varno s kolesom; rezultati sodelovanja v projektu-učenci OŠ 

Gradec so zasedli 2. mesto in prejeli 200 EUR. Letos odhajajo 11. aprila v Novo mesto. 
● 8. maja je šolo obiskal Gregor Novak, bivši učenec OŠ Gradec, ki službuje v Bruslju – učencem 

8. in 9. razredov je predstavil delovanje EU. 
● 9. maja smo otvorili prenovljeno otroško igrišče za učence 1. triade na matični šoli. 
● Podjetniški krožek: Obisk Zagreba in tovarne Kraš. 
● Obisk dr. Klemna Grošlja (13. junija): pogovor z učenci 8. in 9. razreda na temo 

osamosvojitve ter aktualne problematike v državi in svetu. 
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Delo učiteljskega zbora: 
● 5 pedagoških konferenc (predavanja Bogdana Polajnerja, pogovori ravnatelja s posameznimi 

aktivi, delavnica za strokovne delavce na temo »čuječnost«, izobraževanje za vse zaposlene 
na temo »motnje avtističnega spektra (projekt SAM)…) 

Učiteljski zbor se je sestal na 29 delovnih sestankih učiteljskega zbora. 

 
Realizacija programa: 

● na nivoju razreda je povsod nad 97%, 
● na nivoju izbirnih predmetov je samo pri dveh predmetih pod 97%, pri veliko predmetih pa je 

nad 100%. 
 
Opravili smo evalvacijo šolske prehrane: 

● Želeli smo pridobiti mnenje učencev in preveriti smernice o šolski prehrani. 
● Anketiranih je bilo 258 učencev. Rezultate ankete si lahko ogledate na šolski spletni strani. 
● Učenci so podali predloge za izboljšanje šolskih malic in kosil; izmed teh bodo upoštevali 

predloge, ki ustrezajo prehranskim smernicam Zdrave šole. Prav tako je bil večkrat podan 

predlog oz. želja po toplih mlečnih jedeh, o katerih razmišljamo že nekaj let; sedaj smo to 

postavko umestili tudi v finančni načrt in naš razmislek gre tudi v to smer. 
● Učenci so navedi nekatere nove predloge za izboljšanje petkovih malic, žal je nekaj izmed njih 

neustreznih, ustrezne bomo upoštevali. 
 

Delo pri šolskem skladu: 

● Svet staršev je imenoval nov upravni odbor 
● Novost: položnice (2x letno; do 31. maja 2019 2. runda položnic) 
● Sklad 05: sklenjena je bila pogodba z neprofitnim podjetjem oz. organizacijo Sklad 05 za 

namen, da bi starši lahko del dohodnine namenili Šolskemu skladu OŠ Gradec (109 vlog za 

dohodnino) 
● Pridobivanje sredstev v okviru 2 akcij Objem topline (april: otroško igrišče 322,87 €, januar 

učna kuhinja 264 €) 
● Namensko zbiranje sredstev na novoletnem sejmu: 

 

  Priliv sredstev:  

MŠ Gradec 2.421 € 

Poš Vače 360 € 

Poš Jevnica 978 € 

Poš Kresnice 571 € 

Poš Hotič 292 € 

Skupaj: 4.624 € 

 
● Prioritete: 

o poraba za pomoč socialno šibkim učencem 
o prijavnine in prevozi na tekmovanja 
o prevozi učencev podružničnih šol na dogodke na matični šoli. 

Nadstandardni program OŠ Gradec je v preteklem šolskem letu zajemal: 

● plavalni tečaj za učence 3.R (v OŠ Šmartno pri Litiji), 
● bivanje v naravi za učence 4.R (v CŠOD Jurček), 
● LŠN - letno šolo v naravi za učence 5.R (v Žusterni Koper), 
● ZŠN- zimsko šolo v naravi za učence 6.R (v Weinebene Avstrija), 
(LŠN in ZŠN predstavljata nadstandard samo glede namestitve) 

● bivanje v naravi za učence 7.R (v CŠOD Dom Štrk)  
● pevski vikend za člane MPZ (v CŠOD Dom Čebelica)  
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● vikend za nadarjene za učence, 
● ekskurzija v London za učence 9. razreda, 
● ekskurzija v Salzburg za učence, ki obiskujejo izbirni predmet nemščina, 
● izlet za nadarjene učence in učence, ki so veliko svojega prostega časa namenili dejavnostim 

OŠ Gradec, katere so potekale izven pouka,  
● ekskurzija v Krapino (HR) , 
● počitniško varstvo za učence prve triade: 

o v času jesenskih počitnic ni bilo organizirano, ker sta se nanj prijavila le 2 učenca, 
o v času zimskih počitnic je bilo organizirano 19., 20. in 21. februarja 2018; število 

prijavljenih učencev je bilo 5, 
o v času poletnih je bilo organizirano od 26. do 29. junija 2018; število prijavljenih 

učencev je bilo 5, 
o počitniško varstvo je organizirano od 7.00 do 16.00, poteka na matični šoli, tako za 

učence MŠ in POŠ. Za izvajanje počitniškega varstva mora biti dnevno prijavljenih 

najmanj 5 otrok. 
● jutranje varstvo (od 5.45; brezplačno tudi za učence 2. in 3., 4. in 5. razreda). 

 

Projekti: 
V šolskem letu 2017/2018 smo na OŠ Gradec izpeljali kar nekaj projektov. SAM prijazna šola, Primi 

šolo za roge, Mehak prehod iz vrtca v šolo, S tačko v roki šolskim dogodivščinam naproti, Šolska 
shema, Zdrava šola, Medgeneracijsko branje, Aktivno v središču, EVS prostovoljci v OŠ, Šolska športna 

olimpijada, Pitna voda, Eye SLOVEnia, 500 let reformacije, Slovenija na evropski poti, Za telo, pri 

telesu, s telesom, Šolski vrtiček, Manj odpadkov, Šolski Ekovrt, Podajanje znanja iz roda v rod, 
Pasavček, Semena sprememb. Podjetniški krožek: 

o V šolskem letu 2015/2016 je bila pripravljena raziskovalna naloga Janez Menart na 
Vačah in v Litiji. 

o Na pobudo Jožeta Sevljaka je skupina učencev z mentoricama poskušala poiskati 
zunajliterarne vzgibe za nastanek dveh Menartovih pesmi, ki sta povezani z Litijo in 

Vačami. 
o posebni izdelek – nova embalaža za Ki-Ki bonbone, na katerih bi bila napisana pesem 

Janeza Menarta Srečanje. 
o Deležni smo bili pomoči različnih zunanjih »sodelavcev« 
o Predstavitev izdelka učencem 4. in 5. razreda OŠ Gradec ter predstavnikom šolske 

skupnosti, v tovarni Kraš v Zagrebu, namestniku generalnega direktorja Slovenskih 

železnic in predstavnikom drugih vabljenih ustanov. 
o V začetku januarja 2019 smo prejeli sporočilo, da bodo Slovenske železnice podprle 

nadaljnji razvoj prototipa Ki-Ki Litija do izdelka in trženja (500 €) 
 

Nadarjeni učenci: 

● Na začetku 2017/2018 na šoli 37 že identificiranih učencev. 
● tekom 17/18 evidentiranih še 20 učencev za postopek odkrivanja nadarjenosti-13 (od 20) so 

testi potrdili kot nadarjene učence. 
● Za vseh 50 identificiranih učencev: 

o možnost obiskovanja dodatnega pouka, 
o priprave na širok spekter tekmovanj ter interesnih dejavnosti, 
o prilagoditev zahtevnosti izobrazbenih standardov z notranjo diferenciacijo 
o sodelovanje na natečajih in različnih projektih. 

● V letošnjem šolskem letu bolj načrtovan pristop k delu z nadarjenimi učenci; vsak potrjen 

nadarjen učenec se mora udeležiti vsaj 3 tekmovanj (zaželeno je tudi, da se udeleži priprav na 
tekmovanje) 

 

Poseben status (športnika in kulturnika) v šolskem letu 2017/2018: 
● 23 perspektivnih športnikov, 
● 1 vrhunska športnica, 
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● 5 perspektivnih mladih umetnikov in 
● 2 vrhunski mladi umetnici. 
● Status OŠ Gradec: Osnovna šola Gradec podeljuje tudi poseben status učencem, ki zelo veliko 

svojega prostega časa namenjajo dejavnostim naše šole (tekmovanja, pevski zbor, gledališki 

klub, aktivno sodelovanje na prireditvah ipd.). Status podeli učiteljski zbor. V šolskem letu 

2017/2018 so imeli ta status 3 učenci (1 učenec 9.R in 2 učenca 8.R). 
 

Nacionalno preverjanje znanja: 
V šolskem letu 2017/2018 se je na Osnovni šoli Gradec znanje v 6. razredu preverjalo iz matematike, 

slovenščine in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike ter kemije. 
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Tekmovanja: 

Učenci se udeležujejo tekmovanj v znanju in tekmovanj v športu. Zlato priznanje v znanju na šoli v 
šol. letu 2017/2018 ni bilo doseženo.  

 

Vpis v srednje šole: 
V letu 2018 se je v srednje šole vpisalo vseh 67 učencev 9. razreda naše šole. In sicer: 

● v gimnazijske programe 28 učencev (42%), 
● v programe srednjega strokovnega izobraževanja 31 učencev (46%), 
● v program triletnega srednjega poklicnega izobraževanja 8 učencev (12%). 

 
Hospitacije: 

V šolskem letu 2017/2018 sem opravil 39 (vnaprej napovedanih) hospitacij (pri 37 učiteljih, ker sem 
bil pri eni učiteljici, ki se je pripravljala na strokovni izpit 2-krat in 1-krat sem hospitiral pri študentki na 

praksi na POŠ Vače). Hospitiral sem pri skoraj vseh učiteljih matične šole in nekaterih na POŠ Vače. 
 

V jeseni 2018 sem opravil 30 hospitacij na vseh POŠ in pri učiteljih DSP. 

Namen hospitacij: 
● seznanjanje z aktivnimi oblikami pouka 
● s sodelovanjem učencev pri učnih urah. Po vsaki hospitacij (isti ali naslednji dan) sem opravil 

tudi pogovor z učiteljem, ki je šel tudi preko meja hospitacije (pogovor o interesih, o 

opravljenem delu, o načrtih itd.) 
 
Kolegialne hospitacije: 

V letu 2018 smo pričeli z uvajanjem kolegialnih hospitacij-spodbujanje. 
V 2018/2019 mora vsak zaposleni opraviti (vsaj) 3 kolegialne hospitacije, od katerih mora biti vsaj 1 

na sosednji stopnji. 
Obvezne hospitacije: 

● učitelji 5.r v 6.r in obratno 
● predmetni učitelji v OPB 
● zaželene hospitacije pri učiteljih DSP, zaradi spoznavanja dela pri odpravljanju primanjkljajev 

 
Splošne aktivnosti ravnatelja:  

● Izboljšanje materialnih pogojev: Biotera (odvoz bioloških odpadkov, MŠ),.. 
● Zajtrki na podružnicah: od 7.00 do 8.00 
● Sodelovanje v razgovorih z učenci v ravnateljevi pisarni, nagovori pred NPZ, pogovori z 

učenci, ki imajo status športnika in učitelji izrazijo kakšen pomislek o njihovem odnosu pri 
pouku 

● Razgovori s starši ob vzgojnih problematikah in nasilju (psihično in fizično) 
● Državljanska vzgoja: Uvajanje šolskih proslav/obeležij ob praznikih, na katere se izobesi SLO 

zastava (šolski radio, proslave v jedilnici, predavalnici) 
● Dejavnost Sam svoj mojster 
● Donacije Učna kuhinja: neuspešno-pomoč staršev.  

Poročilo o investicijskih vlaganjih (izvedenih delih) v šolskem letu 2017/2018: 

POŠ Kresnice: 

● Nakup nove košarkarske table in koša, dveh golov za nogomet ter stojala za mrežo za odbojko 

za zunanje igrišče. 
● Sanacija navpičnega dela stene ob vhodu v šolo. 
● Nakup zamrzovalnika. 
● Servis celotne strehe in menjava tesnil. 
● Izdelava podlag za satovje (zaščita lesa ob odlaganju otroških obuval). 
● Nakup peskovnika s streho. 
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POŠ Jevnica: 

● Ureditev asfaltnega igrišča in dovoza. 
● Izkop in odvoz stare cisterne za olje. 
● Ureditev otroškega igrišča (polaganje tlakovcev, novo veliko igralo, nov peskovnik). 
● Ureditev pohodnih rešetk nad kletnimi okni ob otroškem igrišču. 
● Izdelava podlag za satovje (zaščita lesa ob odlaganju otroških obuval) 
● Sanacija spodnjih WC-jev za učence ter učiteljskih WC-jev, ureditev odtokov, zagotovitev tople 

vode v WC-jih in v dveh učilnicah. 
 

POŠ Hotič: 
● Nakup zemljišč, potrebnih za izgradnjo novega šolskega centra. 
● Projektiranje novega šolskega centra. 
● Izdelava novega peskovnika, dveh lesenih zunanjih klopi in zasaditev cipres. 
● Popravilo strehe na vrtni uti in barvanje vrtne ute. 
● Izdelava podlag za satovje (zaščita lesa ob odlaganju otroških obuval). 

 

POŠ Vače: 
● Ureditev prostora za šolski radio. 
● Popravila pri sistemu ogrevanja: popravila bojlerja za toplo vodo, popravila na sistemu 

dovajanja sekancev v peč (sanacija po poplavi v juliju 2018). 
● Nabava 2 golov za nogomet (KS Vače). 
● Nakup 2 kompletov lesena miza+2 klopi za zunanjo uporabo za potrebe OPB-ja. 
● Menjava steklokeramične plošče v kuhinji. 

 
Matična šola: 

● Prenova otroškega igrišča za učence prve triade. 
● Nabavljen in montiran večji ventilator za 4 WC-je učencev (odpravljanje slabih vonjav). 
● Prenova miz v učilnici za TIT. 
● Nabava novih košarkarskih tabel na zunanjem igrišču in oblog za nosilna drogova. 
● Nakup 1 kompleta lesena miza+2 klopi za zunanjo uporabo za potrebe OPB-ja. 
● Popravilo toplotne linije v kuhinji. 
● Nakup stojal za kolesa in montaža pred vhodom v šolo. 
● Zamenjava vseh žarnic v šolski telovadnici. Šola je pred menjavo košarkarskih tabel in mrežic 

na zunanjem igrišču ter zaščiti drogov košev.  
 

Naša šola je bila zelo uspešna pri črpanju sredstev Projekta SI2020: 
V sklopu projekta SIO2020 smo opremo, ki naj bi jo dobili v 2. polovici leta 2017 prejeli spomladi leta 

2018. In sicer smo kupili: 

● 18 prenosnih računalnikov 
● 4 LCD zaslone  
● 7 projektorjev 
● 21 dostopnih točk + 2 usmerjevalnika za MŠ 
● 9 dostopnih točk + usmerjevalnik + modem za POŠ Vače 

 

RAZNO 

1. Na Litijskem teku bosta letos zagotovo 2 ekipi učiteljev. 
 

Organizacijo ekipe OŠ Gradec starši prevzame član sveta staršev Sašo Jovanovič.  
 

Sklep SS:  Svet staršev je bil seznanjen z Letnim poročilom 2018. (sklep soglasno sprejet) 
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4. FINANČNI NAČRT 2019 

 

Predstavniki sveta staršev so dne 17.02.2019 prejeli Finančni načrt 2019. 

Ravnatelj g. Štrus predstavi načrt obnove in sanacij na objektih v koledarskem letu 2019. 

Investicijski načrt za sredstva Občine Litija za leto 2019 znašajo 42.000 €: 
● Za tekoče in investicijsko vzdrževanje prostorov 
● Nabavo nove in zamenjavo iztrošene opreme v glavni in v učni kuhinji OŠ Gradec 
● nabava novih igral in ureditev igrišča pri POŠ Kresnice  
● nabava plezalne stene za učence razredne stopnje 
● Prenova centralne kuhinje na MŠ. V obsegu prenove je tudi ureditev vpihovanja toplega zraka 

v kuhinji in zagotovitev normalnih delovnih pogojev zaposlenih. 
● Prenova učne kuhinje na MŠ: vrednost investicije cca. 6.900 €, od tega 4.400 € zbrano iz 

naslova donacij, cca. 2.500 € pa iz investicijskih sredstev. Ravnatelj pozove člane SS s prošnjo 
za 3 konkretne donacije: hladilnik in dve pečici, vsak kos bele tehnike je v vrednosti slabih 500 

€ brez DDV. 
● Načrtujemo tudi montažo zunanjih senčil v dveh učilnicah. 
● Na POŠ Vače bomo popravili zunanje žaluzije in jih zaščitili pred udarci žog iz zunanjega 

športnega igrišča, ki ga v popoldanskem času uporabljajo tudi zunanji uporabniki.  
● Na POŠ Jevnica bomo v jeseni 2019 praznovali 90 let šolske zgradbe in v ta namen je nujno 

prenoviti podzidek. 
● POŠ Hotič: nadaljevanje aktivnosti v povezavi z izgradnjo novega izobraževalnega centra. V 

najbolj optimističnem scenariju je pouk predviden za 1. 9. 2021. 
 

Sklep SS: Svet staršev je bil seznanjen s Finančnim načrtom za leto 2019. (sklep soglasno 

sprejet) 

 

5. POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA STARŠEV 

 

Starši so pohvalili lokacijo zimske šole v naravi Weinebene, hkrati pa podali tudi predlog nove lokacije: 

Sveti trije kralji. 

Govorilne ure na predmetni stopnji matične šole: razmislek o novem režimu. Obisk staršev pri 
nekaterih učiteljih ne-razrednikih je praktično nič, učitelji pa imajo obvezno prisotnost. Ravnatelj 

razmišlja o rezerviranju terminov za GU-h komur se starši ne napovejo, ne bo prisoten na šoli v času 

GU.  

 

Ravnatelj opozori na težave učencev z geslom za dostop  računalnik, saj ga le- ti pogosto pozabijo. 

Ravnatelj predlaga, naj si ga zapišejo in zapomnijo. Gesla za Office 365  morajo imeti učenci pri sebi. 

Šola bo morda prešla iz eA na Lopolis. Starši ob tem niso imeli pomislekov.  

 

Starši podajo predlog, da šola obvešča starše o raznih dogodkih (proslave, prireditve,…) vedno tudi 

preko e-Asistenta in ne le preko plakatov na šoli.  

Starše zanima ali ima šola nadzor nad kolesi, ki so parkirani pred šolo. Ravnatelj odgovarja, da do sedaj 

ni bilo težav in se kraja koles še ni zgodila. 

Starši podajo vprašanje, koliko učencev je na anketnem vprašalniku odgovorilo, da je hrana na šoli 

dobra. Ravnatelj odgovori, da so rezultati objavljeni na spletni strani. Hkrati pove, da tudi sam nekajkrat 

na teden je kosilo v šoli.  
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Starše zanima, zakaj so rezultati nacionalnega preverjanje znanja ANG v 6.r. slabi? Ravnatelj pojasni, 

da so rezultati odvisni od generacije ter navede, da ANG na POŠ poučujejo druge učiteljice kot na MŠ.  

Starši podajo pobudo, naj bodo vprašanja staršev in odgovori ravnatelja za svet staršev posredovana 

članom sveta prej, ne pa zadnji dan. Predstavniki sveta staršev bodo v prihodnje pozvani k oddaji svojih 

vprašanj en do dva tedna pred sejo. Tako bo vodstvo šole lahko pripravilo odgovore pravočasno.  

Naslednja seja bo dopisna, zajemala bo potrjevanje nabavne cene delovnih zvezkov in učnih gradiv. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.00. 
 

 
Zapisala 

Alenka Vidgaj 

Predsednica sveta staršev OŠ Gradec 

                               Nada Golouh 
 

 

 
Priloga: 

Odgovori na vprašanja sveta staršev(marec2019).pdf 
 

 

VIRI za sejo: 
Zapisnik prve seje sveta staršev 

http://www.osgradec.si/2018/10/zapisnik-prve-seje-sveta-starsev-v-sol-letu-2018-2019/ 
  

Letno poročilo 2018 

http://www.osgradec.si/wp-content/uploads/2019/03/LETNO-poro%C4%8Dilo-2018-1.pdf 
  

Finančni načrt za leto 2019 
http://www.osgradec.si/wp-content/uploads/2019/03/FINAN%C4%8CNI-na%C4%8Drt2019.pdf 
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