
1. sestanek SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE BELTINCI  

Datum: 25-sep-2o12 ob 18: 3o uri 

Prisotni: 25 predstavnikov razredov oz. njihovi namestniki, ga. ravnateljica, ga. 

pomočnica 

Opravičeno odsotni: 3 

Dnevni red sestanka:  

 

1. Pregled kandidatur za članstvo v SS po posameznih oddelkih 

2. Poročilo o realizaciji LDN za šol.l.2011/12 

3. Predstavitev predloga LDN za šol.l.2012/13 in mnenje o letnem delovnem načrtu 

4. Pregled predlogov staršev, oblikovanih na roditeljskih sestankih 

5. Predstavitev in soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih programih. 

      6.  Pobude, predlogi in mnenja. 

 

Zap. 

številka 

 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 

 

NOSILEC, 

POROČEVALEC 

 

ROK 

 

 

1. 

*Ugotavljanje navzočnosti  

*Pregled dnevnega reda in potrditev le-

tega 

*pregled kandidatur za članstvo v SS in 

izvolitev vodstva. Predlog za 

predsednika:g. Kavaš in g. Tivadar - 

potrjen g. Kavaš.  

Predlogi za namestnika predsednika: g. 

Tivadar – potrjen. 

Predlogi za zapisnikarja: ga. Repić, ga. 

Legen – potrjena ga. Repić 

 

*predstavniki razredov  

*ravnateljica 

*predsednik aktiva 

svetov staršev 

pomurskih osnovnih šol 

 

 

 

 

2. in 3. 

Ga. Horvat, ravnateljica OŠ Beltinci, 

poročala o realizaciji letnega delovnega 

načrta za šolsko leto 2o12/2o12 (poročilo 

se nahaja na priloženi povezavi spletne 

strani šole). 

V nadaljevanju je bil predstavljen letni 

delovni načrt za šolsko leto 2o12/2o13 

(podrobno si lahko letni delovni načrt 

ogledate na priloženi povezavi spletne 

strani šole). 

15.jan.2o13 bo izvedeno predavanje na 

temo »Varna uporaba interneta«, 

predavatelj g. Renato Lukač. 

Povedano je bilo tudi, da so rezultati 

učencev OŠ Beltinci na NPZ nekoliko nižji 

 

 

*Ravnateljica 

 

 



od slovenskega povprečja; razen pri 

6.razredih na področju tujega jezika 

(nemščina) so učenci dosegli rezultate, ki 

pa so nad slovenskim povprečjem.  

 

 

 

4. 

Izpostavljen je bil problem obiskovanja 

interesnih dejavnosti; učenci bi želeli biti 

vključeni, ampak ne morejo, ker so 

nekatere dejavnosti v popoldanskem času, 

kar se prekriva z drugimi dejavnostmi 

otrok (verouk, glasbena šola,…).  

Ponovno je bili kot problem izpostavljen 

prometni režim pred šolo; podani so že bili 

določeni predlogi, kako rešiti situacijo. 

Izpostavljen je bil ponovno tudi problem 

vode oz. vodnih filtrov – le-ti naj bi bili po 

razredih zamenjani. 

Za 2. razrede naj bi vsaj na prvi šolski dan 

bilo organizirano spremstvo.  

Podana je bila tudi pripomba, da naj se 

umakne stara spletna stran OŠ Beltinci. 

 

*Ravnateljica, 

pomočnica ravnateljice 

*predstavniki razredov 

 

5. V letošnjem šolskem letu se v mesecu 

oktobru izvede tabor za nadarjene v 

Olimju, ki bo za nadarjene učence 

financiran. 

Ravnateljica je potem predstavila tudi 

finančno sliko stroškov za celotno šolsko 

leto po razredih: 1.razred – 6o€, 2.razred 

– 1oo/12o€, 3.razred – 17o/2oo€, 4.razred 

– 1oo/11o€, 5.razred – 12o/19o€; 6., 7., 8. 

In 9.razred do 1oo€. 

*Ravnateljica  

6. Izvoljeni so bili 3 predstavniki v šolski 

sklad. 

Ravnateljica nas je seznanila z nakupom 

rač.programa za slabovidnega učenca. 

Seznanjeni smo bili tudi s podatkom, da je 

bil denar zbran na božičnem bazarju, 

namenjen v dobrodelne namene. 

Ob koncu smo izpolnjevali še vprašalnik 

ZASSS. 

*Ravnateljica 

*Predsednik SS OŠ 

Beltinci 

*Predsednik aktiva 

svetov staršev 

pomurskih osnovnih šol 

 

Sestanek je bil zaključen ob 2o: 3o uri. 

 

Zapisala: Tamara Repić                                              Predsednik SS: Srečko Kavaš                                                                                                                                                                                                                        


