
 

 
 

SVET STARŠEV 

 

Številka: 1094/2015 

Datum: 22. 9. 2015 

 

 

ČLANOM SVETA STARŠEV 

OŠ BREŽICE  

 

 

Na podlagi 23. in 29. člena Poslovnika sveta staršev Osnovne šole Brežice 

 

 

s k l i c u j e m  

 

1. redno sejo sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki bo potekala v torek, 29. 9. 2015, ob 17.00 uri v zbornici 

Osnovne šole Brežice. 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje 2014/2015  

3. Konstituiranje sveta staršev in izvolitev predsednika, podpredsednika oz. treh članov v svet zavoda 

Osnovne šole Brežice 

4. Predstavitev in sprejem pedagoškega poročila za šolsko leto 2014/2015 s prilogo Kultura in kulturne 

dejavnosti na OŠ Brežice v šolskem letu 2013/2014 in zbirnik kulturnih dejavnosti na OŠB (M. L. Novak, D. 

Mandžuka) 

5. Predstavitev analize šolske prehrane za šolsko leto 2014/2015 (I. Stojanović) 

1. Samoevalvacjsko poročilo za šolsko leto 2014/2015 z naslovom Spodbujanje bralne 

pismenosti;  longitudinalna spremljava in samoevalvacija  – predstavitev rezultatov preizkusa in smernice 

za naslednje šolsko leto, razprava in potrditev (J. Čabraja, I. Stojanović)  

2. Šolski koledar za šolsko leto 2014/2015 (M. L. Novak) 

3. Letni delovni načrt OŠB za šolsko leto 2014/15 (M. L. Novak) 

4. Izvolitev dveh članov sveta staršev v šolski sklad OŠ Brežice 

5. Razno  

 

                                    Ravnateljica: 

                                                                                                                                     mag. Marija Lubšina Novak, s. r. 

 

 

Vabljeni: 

- Ravnateljica: mag. Marija Lubšina Novak 

- Pomočnici ravnateljice: Darja Mandžuka in Nevenka Sreš 

- Svetovalni delavki: psihologinja Jadranka Čabraja in pedagoginja Ivanka Stojanović 

 

 

Priloge:  

- Zapisnik 2. redne seje sveta staršev 2014/2015 

- Pedagoško poročilo za šolsko leto 2014/2015 s prilogo Kultura in kulturne dejavnosti na OŠ Brežice v 

šolskem letu 2013/2014 in zbirnik kulturnih dejavnosti na OŠB 

- Analiza šolske prehrane v šolskem letu 2014/2015 

- Šolski koledar za šolsko leto 2015/2016 

- Letni delovni načrt OŠB za šolsko leto 2015/2016 

- Poslovnik sveta staršev Osnovne šole Brežice 


