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V A B I L O 
 

Sklicujem 1. sejo sveta staršev v šolskem letu 2020/2021, ki bo 

 

 

V PONEDELJEK, 28. 9. 2020, OB 18.00 URI 

 

v telovadnici OŠ Domžale, Bistriška cesta 19. 

 

POMEMBNO: v kolikor bo mogoče, bo seja izvedena v telovadnici OŠ Domžale, z 

upoštevanjem ukrepov in priporočil NIJZ. Uporaba zaščitne maske za vse 

udeležence je obvezna, prav tako vodenje seznama udeležencev.  

V kolikor zaradi pojava okužbe/karantene otroka/oddelka/starše/drugega, vezanega 

na COVID - 19, ali zaradi spremembe vladnih aktov, ki urejajo to področje, sklic 

seje v živo ne bo možen, bo seja sklicana v dopisni obliki. Odločitev o tem boste 

prejeli 26. ali 27. 9. 2020 po elektronski pošti, saj vlada področne akte sprejema tudi 

ob petkih s pričetkom veljavnosti v soboto. 

 

Predlog dnevnega reda: 

 

1. Konstituiranje sveta staršev za šolsko leto 2020/2021 

2. Potrditev dnevnega reda seje 

3. Izvolitev zapisnikarja 

4. Izvolitev predsednika in namestnika predsednika sveta staršev 

5. Potrditev zapisnika 3. redne (dopisne) seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 

6. Realizacija pobud in predlogov (sprejetih na 3. redni (dopisni) seji Sveta staršev v 

šolskem letu 2019/2020) 

7. Novosti v šolskem letu 2020/2021 

8. Poročanje predstavnikov staršev o sklepih roditeljskih sestankov oddelka 

9. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 

10. Poročilo upravnega odbora šolskega sklada o poslovanju šolskega sklada v 

šolskem letu 2019/2020 

11. Načrt upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 2020/2021 

12. Predstavitev nadstandardnega programa šole za šolsko leto 2020/2021 



13. Soglasje sveta staršev k nadstandardnemu programu šole za šolsko leto  

2020/2021 

14. Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

15. Razprava in mnenje o predlogu letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/2021 

16. Potrditev novih predstavnikov v delovne skupine, šolski sklad, komisije 

17. Poročanje predstavnikov v delovnih skupinah, organih šole, komisijah in v Zvezi 

aktivov svetov staršev 

18. Vprašanja, pobude, predlogi in pohvale staršev 

19. Razno 

 

Gradivo k točkam dnevnega reda (bo posredovano naknadno): 

- k 5. tč. - zapisnik 3. redne (dopisne) seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 

- k 6. tč. - seznam pobud in predlogov (sprejetih na 3. redni (dopisni) seji Sveta 

staršev v šolskem letu 2019/2020) 

- k 9. tč. - poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2019/2020 

- k 10. tč. - poročilo upravnega odbora šolskega sklada o poslovanju šolskega sklada v 

šolskem letu 2019/2020 

- k 11. tč. - načrt upravnega odbora šolskega sklada za šolsko leto 2020/2021 

- k 12. tč. - nadstandardni program šole za šolsko leto 2020/2021 

- k 14. tč. - letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021 

- k 16. tč. - seznam iztekajočih se mandatov. 

 

 

Prosim vas, da se seje udeležite. Morebitno odsotnost sporočite na e-naslov os-

domzale@guest.arnes.si.  

 

Vprašanja, pobude, predlogi in pohvale staršev oddelka, za katere želite, da se 

obravnavajo na seji, posredujte tajništvu šole najkasneje do 23. 9. 2020 na e-naslov 

os-domzale@guest.arnes.si.  

 

 

Hvala in lep pozdrav,                

                                                                                                        

 

                                                                                                         Ravnatelj 

                                                                                                        Uroš Govc 
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Vabljeni (vabilo poslano po elektronski pošti): 

- člani Sveta staršev OŠ Domžale, 

- pomočnici ravnatelja Nataša Grom, Tanja Marčič 

- vodja podružnice Marta Krabonja 

- predstavnik staršev v Svetu šole – če ni tudi predstavnik staršev 

- predstavnik sveta staršev v aktivu svetov staršev – če ni tudi predstavnik staršev 

- tajnica OŠ Domžale Nina Kralj. 

  


