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Z A P I S N I K  
1. DOPISNE SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE PIVKA    

 

Na podlagi predloga ravnateljice Osnovne šole Pivka Alenke Tomšič je predsednik sveta staršev 
Osnovne šole Pivka Matjaž Cerkvenik dne 11. 5. 2020 sklical 1. dopisno sejo sveta staršev 
Osnovne šole Pivka.  
                                                                                                                            
Po dogovoru je tehnični del dopisne seje izvedla tajnica Tanja Želodec Vilhar. Po elektronski 
pošti je bila posredovana vsem članom sveta staršem. 
 
 
Dnevni red:  

1. Soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv za  
posamezni razred za šolsko let 2020/2021 

2. Informacije o organizaciji dela v šoli in vrtcu od 11. 5. 2020 dalje 

3. Uvodne informacije za šolsko leto 2020/2021 

 
 

1. Soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv za 

posamezni razred za šolsko let 2020/2021 

Obrazložitev: 
Članom sveta staršev je bil predstavljen spremenjen Pravilnik o upravljanju učbeniških 
skladov. Ob tem so člane sveta staršev seznanili z objavljenim predlogom učnih gradiv za 
posamezni razred za šolsko leto 2020/2021. Pojasnili so jim tudi nekatera odstopanja, in sicer 
v 6. in 8. razredu. Poslana jim je bila tudi preglednica celotnega stroška učnih gradiv za 
posamezni razred s primerjavo učnih gradiv v eurih za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021. 
 

Predlog sklepa: 

Član sveta staršev Osnovne šole Pivka se strinjam / ne strinjam s predlogom cen učnih gradiv 
za šolsko leto 2020/2021. 

 

2. Informacije o organizaciji dela v šoli in vrtcu od 11. 5. 2020 dalje 

Obrazložitev: 
Članom sveta staršev so bile na kratko podane informacije o organizaciji dela po vrnitvi v šolo 
in vrtec ter o načinu obveščanja staršev.  
 

3. Uvodne informacije za šolsko leto 2020/2021 

Obrazložitev: 
Članom sveta staršev so bile podane uvodne informacije o pripravah na novo šolsko leto 
2020/21. V vrtcu so oblikovali oddelke, v šoli pa so že izvedli izbor obveznih in neobveznih 
izbirnih predmetov za učence od 3. do 8. razreda. Obvestili so jih o načinu izbora dejavnosti v 
okviru razširjenega programa (RaP) za področje Gibanje in zdravje za dobro telesno in duševno 
počutje ter prijavah učencev v oddelke jutranjega varstva in podaljšanega bivanja ter prijavo 
na prehrano, in sicer bodo prijave potekale elektronsko, v kolikor se v šolo ne vrnejo vsi učenci. 
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Člane sveta staršev so prosili, da svojo odločitev oziroma potrditev predloga sklepa (pri 1. točki 
dnevnega reda) posredujejo na elektronski naslov šole: tajnistvo@os-pivka.si do torka, 26. 5. 
2020 do 12.00 ure. 

 
Svojo odločitev je do določenega roka posredovalo 27 članov sveta staršev.  
Od tega je 25 članov soglašalo s predlaganim sklepom, 1 član ni soglašal s predlaganim 
sklepom, 1 član pa se je glasovanja vzdržal. 
 
 
SKLEP: 

Svet staršev Osnovne šole Pivka se strinja s predlogom cen učnih gradiv za šolsko leto 
2020/2021. 

 
 

 
 

Pivka, 27. 5. 2020 
 
Zapisnikarica        Predsednik sveta staršev 
Tanja Želodec Vilhar       Matjaž Cerkvenik 
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