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ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 27. 6. 2017, ob 17.00 v OŠ Dob.

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev
Protokol o ravnanju strokovnih delavcev v primeru nasilja
Šolski avtobusni prevozi – nova dejstva
Predlogi, pobude, vprašanja, pohvale…
Predstavniki Sveta staršev v svetu zavoda
Predlogi, pobude…

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev
Zapisnik je potrjen.

2. Protokol o ravnanju strokovnih delavcev v primeru nasilja
V jeseni bo pripravljen čistopis Protokola, ki bo upošteval pripombe staršev in učencev.

3. Šolski avtobusni prevozi- nova dejstva
Ga. ravnateljica je predstavila nove okoliščine, ki osvetljujejo problematiko šolskih prevozov. Dobili
smo informacijo, da občina glede brezplačnih prevozov ravna diskriminatorno, saj so le v OŠ Dob
nadstandardni prevozi plačljivi, v drugih šolah v občini pa ne. Tudi zato se šola pripravlja na vložitev
tožbe. Opravljena revizija prevozov na OŠ Dob ni korektna, zato ravnateljica zahteva pojasnila. V
septembru bo potekal projekt trajne mobilnosti z nekaj konkretnimi akcijami. V drugem delu avgusta
naj bi bila izvedena pogajanja s ponudniki šolskih prevozov.
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4. Predlogi, pobude, vprašanja, pohvale…
Kakšen je bil uspeh na NPZ?
Učenci OŠ Dob so bili na NPZ zelo uspešni. V devetem razredu so rezultati nad povprečjem pri
športu??? in slovenščini. V šestem razredu sta nad povprečjem matematika in slovenščina, pod
povprečjem pa angleščina.
Kako je s prenovo telovadnice?
Telovadnica bo do začetka šolskega leta v funkcionalnem stanju.

5. Predstavniki Sveta staršev v svetu zavoda
Zaradi majhne udeležbe ta točka ni bila realizirana.

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV:
Bogdan Zupan

