
3. sestanek SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE BELTINCI  

Datum: 10-jun-2o13 ob 17: oo uri 

Prisotni: predstavniki razredov oz. njihovi namestniki, ga. ravnateljica, ga. pomočnica, predsednik aktiva SS pomurskih šol 

Opravičeno odsotni: 7 

Prisotni: 21 

Dnevni red: 
 

1. Ugotovitev navzočnosti 
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta staršev 
3. Soglasje k nakupu delovnih zvezkov in pripomočkov  
4. Mnenje k morebitnemu nadaljevanju projekta »Drugi tuji jezik v 3. Triletju« 
5. Pripombe, pobude 
6. Razno 

 

Zap. 

številka 

 

UGOTOVITVE IN SKLEPI 

 

NOSILEC, POROČEVALEC 

 

ROK 

 

 

1. 

*ugotavljanje navzočnosti predstavnikov posameznih razredov oz. njihovih 

namestnikov 

*pregled dnevnega reda in potrditev le-tega 

  

*ravnateljica, ga. Horvat 

*predsednik SS, g. Kavaš 

 

 

 

 

2. 

 

 

*pregleda se zapisnik prejšnje seje z dne 25.mar.2o13 in se z dvigom rok 

le-ta tudi sprejme oz. potrdi 

 

*ravnateljica, ga. Horvat 

*predsednik SS, g. Kavaš 

*predstavniki razredov oz. njihovi 

namestniki 

 

 

 

3. 

*ravnateljica, ga. Horvat predstavi katalog učbenikov delovnih zvezkov, ki 

jih bodo učenci OŠ Beltinci potrebovali v naslednjem šolskem letu, 

2o13/2o14. Nekoliko je višja cena učbenikov za 1.razred, ker vsak učenec 

*ravnateljica, ga. Horvat 

*knjižničarka, ga. Rengeo 

 

 



 prejme tudi kodo, s katero dostopa do določenih vsebin na spletu.  

Cene za učbenike oz. delovne zvezke po posameznih razredih: 

1.razred: 47, 5o€ 

2.razred: 81, oo€ 

3.razred: 78, 2o€ 

4.razred: ANG: 69, 65€; NEM: 66, 24€ 

5.razred: ANG: 81, o5€; NEM: 92, 45€ 

6.razred: ANG: 94, 65€; NEM: 94, 45€ 

7.razred: ANG: 95, 35€; NEM: 94, 74€ 

8.razred: ANG: 112, 7o€; NEM: 112, 1o€ 

9.razred: ANG: 1o2, 63€; NEM: 1o2, o3€ 
*cena za 7.razred je navedena brez učbenikov in delovnih zvezkov za izbirne predmete  

*predlagani seznam učbenikov in delovnih zvezkov je bil s strani 

predstavnikov razredov potrjen z dvigom rok. 

Sklep št. 1: Svet staršev potrjuje predlagan seznam učbenikov in 

delovnih zvezkov za šol. leto 2013/14 na OŠ Beltinci. 

 

*ga. Rengeo je v pisni obliki pripravila »Pravila šolske knjižnice«, ki bodo v 

veljavo stopila s 1.sep.2o13. Novost: izposoja gradiva bo možna samo s 

člansko izkaznico; član so lahko vsi učenci, zaposleni pa tudi starši, bivši 

učenci. Izgubljeno oz. uničeno gradivo bo potrebno nadomestiti z novim 

enakim gradivom oz. če to ni možno, potem pa ga je potrebno nadomestiti z 

vsebinsko enakovrednim gradivom.  

 

 

4. 

*do seje še ni bilo objavljene uradne info glede nadaljevanja projekta 

»drugi tuji jezik v 3.triletju« 

*drugi tuji jezik naj bi bil ukinjen v 3. triadi kot obvezni 

*Aktiv SS pomurskih osnovnih šol je podprl predlog proti ukinitvi 

omenjenega projekta; prav tako je SS OŠ Beltinci idejo o nadaljevanju 

omenjenega projekta soglasno podprl. 

  



5. *s strani staršev so bile podane sledeče pobude oz. predlogi: 

-kolesarski izpit naj bi učenci opravljali prej; določi naj se nov časovni 

termin – v skladu z dogovorom s policijo 

-tudi za šolo v naravi (smučanje) se predlaga, da se izvede prej; bilo je 

podano mnenje, da je termin, ki je bil do sedaj absolutno prepozen. 

Naslednje leto naj bi se smučanje izvedlo na drugi destinaciji. 

-izrečena je bila pohvala vsem učiteljem, ki so učence pripravljali na NPZ; 

saj so se pri tem delu izjemno potrudili  

-težava: vračilo ključev od omaric in kartic za kosila; podan je bil predlog 

in sprejet sklep, da starši učencev, ki ne vrnejo le-teh prejmejo položnico 

v višini 3kratnega stroška (najprej se učencu izreče opomin). Podan predlog 

potrdijo vsi prisotni.  

Sklep št. 2 : Učenci, ki kljub opozorilu ne vrnejo ključev se jim 

zaračuna tri kratna (3x) cena ključa. 

-povedano je bilo, da naj v 7.razredu ne bi bilo ustnega preverjanja pri 

slovenskem jeziku in matematiki, kot se to izvaja pri ostalih predmetih.  

 

-beseda je na koncu nanesla še na t.i.«Pravilnik o oblačenju«, za katerega 

je bilo povedano, da ne obstaja. V »Pravilih šolskega reda« 

(http://www.osbeltinci.si/index.php/pravila/pravila-solskega-reda ), 7.člen, 

je definirano,  kaj je primerno oblačilo oz. obutev.  

  

 

Sestanek je bil zaključen ob 18: 55 uri. 

 

Zapisala: Tamara Repić 

 

 

 

 

http://www.osbeltinci.si/index.php/pravila/pravila-solskega-reda


 

 

 

 
 


