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Zapisnik 2. dopisne seje Sveta staršev v
šolskem letu 2019/2020, ki je potekala
od torka, 19. 5. 2020 od 12.00 ure
do četrtka, 21. 5. 2020 do 12.00 ure

Dnevi red:
1. Pregled zapisnika 2. redne seje Sveta staršev
2. Učna gradiva v šolskem letu 2020/2021
3. Informacija o nadstandardnem programu v šolskem letu 2020/2021
Od skupno 45 predstavnikov Sveta staršev je glasovnice pravočasno oddalo
26 predstavnikov, zato je 2. dopisna seja Sveta staršev sklepčna.
Ad.1
Od skupno 26 pravočasno oddanih glasovnic je za potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta
staršev glasovalo 24 predstavnikov, proti 1 predstavnik, glasovanja se je vzdržal 1 predstavnik
Sveta staršev. Pripombe predstavnika 4. razreda PŠ Besnica na obravnavo zapisnika 2. redne
seje Sveta staršev, so priloga zapisnika. Na podlagi glasovanja, se sprejme naslednji
Sklep 1: Zapisnik druge redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 se sprejme.
Ad. 2
Od skupno 26 pravočasno oddanih glasovnic za predlagano skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov in ostalih učnih pripomočkov za šolsko leto 2020/2021 glasovalo 19 predstavnikov,
proti 6 predstavnikov, 1 predstavnik Sveta staršev pa se je glasovanja vzdržal. Na podlagi
glasovanja se sprejme naslednji
Sklep 2: Svet staršev sprejme predlog o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in ostalih
učnih pripomočkov za šolsko leto 2020/2021.
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Priloga:
- Pripombe predstavnika 4. razreda PŠ Besnica na obravnavo zapisnika 2. redne seje
Sveta staršev

Priloga 2. dopisne seje Sveta staršev: Pripombe predstavnika 4. razreda PŠ Besnica na
obravnavo zapisnika 2. redne seje Sveta staršev
˝Nasprotujem načinu obravnave in potrjevanja zapisnika 2. seje Sveta staršev 2019/20, kot je
bil izpeljan v primeru aktualne seje, saj so bili postopki ponovno izpeljani v nasprotju z določili
poslovnika, pri čemer je bila kršena moja pravica do dopolnitve oz. popravkov zapisnika in
njihove obravnave. Po prejetju prvega predloga zapisnika 17.2.2020 sem predsednici prek
tajništva v predpisanem roku (21.2.2020) najprej poslal svoje pripombe, a jih ta ni upoštevala.
Tajništvo v roku ni objavilo urejenega zapisnika na oglasni deski in ga ni poslalo vabljenim na
sejo. Predsednica ga ni podpisala. Prejšnji teden sem po prejemu verzije zapisnika, ki nam jo
je predsednica poslala v potrditev, v predpisanem roku šoli popravke poslal še enkrat s
prošnjo, da jih članom Sveta staršev skupaj s pojasnili pošlje v potrjevanje. Tudi tega šola ni
storila. Ne vem, zakaj. Tako so člani Sveta staršev glasovali o zapisniku brez da bi sploh
vedeli, da ima kdo od članov nanj še pripombe in po mojem mnenju potrjevali pomanjkljiv
zapisnik. Omenjeni postopki so določeni v poslovniku, ki ga je lani predlagala in z zakonodajo
uskladila predsednica, sprejel pa ga je Svet staršev OŠ Stražišče, zato ni jasno, zakaj se ga
predsednica ne drži in ne skrbi za njegovo upoštevanje, kot ji nalaga sam dokument. To jo
sprašujem že eno leto, a ostajam brez odgovora. Ravnatelja, ki je v šoli odgovoren za
zakonitost dela in je tudi v šolski vzgojni načrt in letni program dela zapisal, da v šoli
želijo spoštovati zakone in pravila, sem na to že večkrat opozoril, a se zdi, da on tega v resnici
ne želi. Prosim torej odgovorne, da nam na naslednji seji pojasnijo, zakaj pravila sploh imamo,
če se jih njihovi varuhi kljub opozorilom prvi ne držijo.˝

