
1. Zapisnik Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021 

Datum: 28. 9. 2020 

Ura: 17.00 

Prisotni: Petra Winkler, Andreja Humar, Slavko Slivka, Andrejka Jereb, Martina Bratuž, Jožek 

Magajne, Vasja Pisk, v. d. ravnateljice Branka Ušaj, Jana Winkler 

Odsotni: / 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje Sveta staršev OŠ Čepovan v šol. letu 2020/21 in izvolitev predsednika Sveta 

staršev in njegovega namestnika; 

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20 in samoevalvacijsko poročilo šole in vrtca za 

2019/20; 

3. Predlog LDN za šolsko leto 2020/21 in predlog akcijskega načrta za spremljavo 

samoevalvacije šole in vrtca; 

4. Nadstandardni program v šolskem letu 2020/21 

5. Razno 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Ad 1. V Svet staršev, v šolskem letu 2020/21, so bili na roditeljskih sestankih izvoljeni naslednji 

predstavniki staršev: 

Petra Winkler ( vrtec – homogeni polovičen oddelek ), Andreja Humar (vrtec – kombiniran 
oddelek), Slavko Slivka (kombinacija 1., 2. r), Andrejka Jereb ( kombinacija 3., 4. r), Martina Bratuž 
(samostojen 5. r.), Jožek Magajne ( kombinacija 6., 7. r) in Vasja Pisk ( kombinacija 8., 9. r). Člani  
Sklep: 
Svet staršev soglasno potrdi, da bo predsednik Sveta staršev OŠ Čepovan za šolsko leto 2020/21 
Jožek Magajne, njegov namestnik pa Slavko Slivka. V. d. ravnateljice Branka Ušaj za  zapisničarko 
imenuje Martino Bratuž. 
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Ad 2: V. d ravnateljice Branka Ušaj predstavi poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2019/20 in 
samoevalvacijsko poročilo šole in vrtca za šolsko leto 2019/20. 

 
 
Ad 3: V. d ravnateljice Branka Ušaj predstavi predlog LDN za šolsko leto 2020/21 in predlog 
akcijskega načrta za spremljavo samoevalvacije šole in vrtca v šolskem letu 2020/21. 
 
 
Ad 4: V. d ravnateljice Branka Ušaj predstavi nadstandardni program za šolsko leto 2020/21. S 
programom smo bili starši seznanjeni že na roditeljskih sestankih, kjer smo jih tudi potrjevali. 
Dejavnosti bodo izpeljane glede na trenutno epidemiološko stanje.  
 
Sklep: Svet staršev potrjuje nadstandardni program za šolsko leto 2020/21. 
 
Ad 5:  
 
- Predsednik Sveta staršev predlaga, da vsi člani pregledamo in se seznanimo s  poslovnikom 

Sveta staršev OŠ Čepovan. Predsedniku ga pošlje v. d. ravnateljice, predsednik pa ga razpošlje 
vsem članom.  
Pod točko razno so bila v. d. ravnateljici postavljena naslednja vprašanja: 

- Svet staršev želi v vpogled  poročilo NIJZ o stanju prehrane na OŠ Čepovan (iz leta 2014). Za 
to poročilo je Svet staršev večkrat zaprosil prejšnjo ravnateljico, pa tega ni dobil v vpogled. V. 
d. ravnateljice se bo potrudila, da pridobi to poročilo. 

-      Kako je s prinašanjem prehranskih (in drugih) izdelkov v namen pogostitve sošolcev ob     
        rojstnem dnevu učenca, glede na vsa higienska priporočila in ukrepe? 

V. d. ravnateljice pojasni, da so se v vrtcu  dogovorili, da starši prinesejo sokove in suho sadje 
že nekaj dni prej vzgojiteljicam, te pa potem to razdelijo ostalim otrokom ob praznovanju 
rojstnega dne. Na nivoju šole o tem ni sprejet dogovor, o tem so bodo še odločali in nam 
odločitev sporočili. 

- Kako je z objavljanjem zapisnikov Sveta staršev na spletni strani šole oz. zakaj so bili zapisniki 
iz prejšnjih let umaknjeni in kdo o tem odloča, ter ali morajo biti javno objavljeni na spletni 
strani šole? 
Mnenje v. d. ravnateljice je, da je prav, da so zapisniki javno objavljeni, o tem zakaj so bili 
zapisniki iz prejšnjih let umaknjeni in kdo jih je umaknil oz. koliko časa morajo biti javno 
dostopni, se bo pozanimala. 
 

- Člani Sveta staršev v Svetu zavoda so: Jožek Magajne, Andrejka Jereb in Petra Winkler. 
 
Sestanek smo zaključili ob 19.30. 
 

Predsednik SS: Jožek Magajna                                            
 

Zapisničarka: Martina Bratuž 
 
Priloge zapisniku: 
- Lista prisotnosti članov Sveta staršev 


