Svet staršev
Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
Partizanska c. 28, 1381 RAKEK
ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v ČETRTEK, 16. 5. 2013, ob 18:15. uri, v učilnici C5
Prisotni člani: Milan Ivančič, Mateja Podobnik Udovič, Helena Šlajnar, Romana Oblak, Katja
Juvančič, Helena Rajk, Polona Grintal, Saša Colja, Lana Oton
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič
Opravičeno odsotni člani: Boris Bajt, Azra Vitić, Maja Zidar
Odsotni: Romana Godeša, Milanka Praprotnik, Darja Koprivc, Snežana Štefančič,
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena.
Predsednik sveta staršev je predstavil dnevni red:
1. Seznanitev z zapisnikom pregleda rednega inšpekcijskega nadzora na področju
osnovnošolskega izobraževanja
2. Imenovanje in potrditev upravnega odbora šolskega sklada Rakec skladno z določilom
135. člena ZOFVI
3. Pregled zapisnika zadnje seje (z dne 24. 4. 2013)
Prisotni so dnevni red soglasno potrdili.
Gospod Milan Ivančič je besedo predal ravnateljici mag. Aniti Ivančič.
Kt1.) Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila z zapisnikom rednega inšpekcijskega
pregleda inšpektorata za šolstvo in šport, ki je bil na naši šoli opravljen 8. 5. 2013.
Zapisnik inšpektorata za šolstvo in šport je priloga zapisnika seje sveta staršev in se
nahaja pri ravnateljici in v tajništvu zavoda.
Kt2.) V zvezi z opozorilom inšpektorata za šolstvo in šport je mag. Anite Ivančič člane
sveta staršev zaprosila za ponovno imenovanje upravnega odbora šolskega sklada
Rakec.
V skladu s 135. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanje
člani sveta staršev imenujejo upravni odbor šolskega sklada Rakec.
Člani sveta staršev so na seji 26. 9. 2012 imenoval 4 predstavnike staršev, in sicer
Lano Oton, Heleno Šlajnar, Romano Oblak in Milanko Praprotnik.
Člani sveta šole so v upravni odbor predlagali 3 predstavnike šole, in sicer Tjašo
Prudič, Antonijo Šlajnar in Anjo Šircelj Istenič.
Predsednik sveta staršev predlaga, da člani sprejmejo naslednji
sklep:
Člani sveta staršev imenujejo upravni odbor šolskega sklad Rakec, in sicer v
sestavi treh (3) predstavnikov šole Tjašo Prudič, Antonijo Šlajnar in Anjo Šircelj
Istenič in štirih (4) predstavnikov staršev Lano Oton, Heleno Šlajnar, Romano
Oblak in Milanko Praprotnik.

Prisotne je ravnateljica seznanila, da bo na predlog inšpektorata za zbiranje denarnih
sredstev v šolski sklad staršem dvakrat letno razdelila položnice brez navedenega
zneska, ker je le na tak način donacija prostovoljna.

K3.)

Pregled in potrditev zapisnika seje, z dne 24. 4. 2013. Prisotni člani sveta staršev so
zapisnik zadnje seje soglasno potrdili.
Ravnateljica je člane seznanila še z dogodki, ki se bodo odvijali do konca šolskega
leta.
Šola je izvedla medobčinski nogometni turnir za dečke in deklice, priredila pa bo še
eco modno revijo, glasbeni tobogan, mednarodni festival folklore, likovno kolonijo …
Ravnateljica je člane seznanila, da nas bodo gostje iz Švedske obiskali po 20.
septembru 2013 in ne v začetku junija, kot je bilo predvideno. Učenci naše šole
odpotujejo na Švedsko 7. septembra 2013 in se vrnejo 11. 9. 2013.
Predsednik sveta staršev je še prosil, da bi člani sveta staršev sklicane seje bolj redno
obiskovali.

Seja je bila zaključena ob 19:10.
Zapisničarka:
Marina Švigelj

Predsednik sveta staršev:
Milan Ivančič

