Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 18 A
5216 Most na Soči
Svet staršev šole
številka: 900-2/2015-22
Most na Soči, 27. 9. 2017
Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2017/2018
V sredo, 27. 9. 2017, ob 18. uri je bila 1. seja Sveta staršev v šolskem letu 2017/18. Seja je
potekala v učilnici SLO na OŠ Most na Soči. Lista prisotnosti je priloga zapisnika.
Prisotni: Vlado Trost, Tadej Obrekar, Tanja Laharnar, Polona Hadalin Baša, Nežika Leban,
Luka Burgar, Tanja Mavri, Metka Feltrin, Katja Podgornik, Damir Junc, Liljana Kokalj, Tomaž
Kragelj, Petra Rovšček, Mojca Mrakič Štekar, Ana Golob Mavri, Tadeja Bičič, Romana
Svetičič in Ciril Makovec.
Opravičeno odsotni: Anja Borovničar, Jožica Pirih
Neopravičeno odsotni: /
DNEVNI RED:
1. Predstavitev projekta tematskih pogovorov »Čaj ob petih«
2. Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in zapisnikarja Sveta staršev
3. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev z dne 30. avgusta 2017
4. Poročilo o realizaciji LDN-ja za šol. l. 2016/17 – poroča Ciril Makovec
5. Poročilo o delu Sveta staršev v šol. l. 2016/17 – poroča Vlado Trost
6. Predstavitev LDN-ja za šol. l. 2017/18 – predstavi Ciril Makovec
7. Odgovori na predhodno postavljena vprašanja
8. Pobude in predlogi
9. Razno
Najprej je ravnatelj vse lepo pozdravil. V nadaljevanju je predlagal spremembo dnevnega
reda, in sicer na sejo je bila povabljena učiteljica Mateja Maretič, ki je pripravila projekt
tematskih pogovorov s starši. Predlagal je, da se del točke Pobude in predlogi prenese na 1.
točko dnevnega reda, vsled navedenega pa se vse ostale točke zamaknejo za eno.
Sklep št. 1.
Starši smo s 14 glasovi ZA od 14 sprejeli spremembo dnevnega reda.
K točki 1
V nadaljevanju je učiteljica Mateja Maretič predstavila projekt tematskih pogovorov, ki ga je
opisala kot neko vrsto delavnic za starše, na katerih bi se pogovarjali o aktualnih temah.
Delavnice bi se imenovale Čaj ob petih.
Na delavnici bi potekala vodena debata na izbrano temo, ob tem pa bi bil postrežen čaj.
Vabilo na delavnico bo objavljeno na spletni strani šole ter poslano članom Sveta staršev.
K točki 2
Po uvodnem pozdravu je ravnatelj Ciril Makovec prešel na 2. točko dnevnega reda in odprl
razpravo za zbiranje predlogov za predsednika, namestnika in zapisnikarja Sveta staršev.
Za predsednika je bil predlagan Vlado Trost.
Za namestnika je bil predlagan Tomaž Kragelj.
Za zapisnikarja je bila predlagana Nežika Leban.
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Po zbranih predlogih je ravnatelj dal na glasovanje:
Sklep št. 2. Predsednik Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2017/18 je
Vlado Trost.
ZA 13 glasov, VZDRŽAN 1 glas, PROTI 0 glasov.
Sklep je bil soglasno potrjen.
Sklep št. 3. Namestnik predsednika Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu
2017/18 je Tomaž Kragelj.
ZA 13 glasov, VZDRŽAN 1 glas, PROTI 0 glasov.
Sklep je bil soglasno potrjen.
Sklep št. 4. Zapisnikar Sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2017/18 je
Nežika Leban.
ZA 13 glasov, VZDRŽAN 1 glas, PROTI 0 glasov.
Sklep je bil soglasno potrjen.
K točki 3
Po izvolitvi predsednika, namestnika in zapisnikarja je ravnatelj Ciril Makovec predal vodenje
seje Sveta staršev predsedniku Vladu Trostu. Ta je nadaljeval s tretjo točko dnevnega reda
ter po kratki predstavitvi zapisnika četrte seje Sveta staršev 2016/17, ki je bil članom poslan
tudi kot gradivo, odprl razpravo na zapisnik. Po razpravi je dal na glasovanje
Sklep št. 5. Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta staršev z dne 30. 8. 2017.
ZA 14 glasov, PROTI 0 glasov.
Sklep je bil soglasno potrjen.
V razpravi na zapisnik smo se dotaknili tudi predloga s tretje seje Sveta staršev. Predsednik
je namreč povedal, da je kot starš svojega otroka na prvem roditeljskem sestanku prvega
razreda starše seznanil z dolžnostmi in s pravicami staršev v Svetu staršev. Kot je predlagal
že na tretji seji 2016/17, bi bilo dobro, da bi aktualni predsednik na prvem roditeljskem
sestanku starše otrok prvih razredov seznanil z dolžnostmi in s pravicami staršev v
omenjenem svetu. V zvezi s tem je predlagal, da bi to postala stalna praksa in dal na
glasovanje:
Sklep št. 6. Aktualni predsednik na prvem roditeljskem sestanku staršev otrok prvih
razredov seznani starše z dolžnostmi in s pravicami staršev v Svetu staršev.
K točki 4
Poročilo o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2016/17 je bilo članom poslano kot gradivo, zato
je ravnatelj na kratko povzel poročilo:
- LDN je bil izveden v celoti;
- šolo je obiskovalo 293 učencev, od tega jih je 290 razred uspešno zaključilo;
- 23 učencev je na koncu šolskega leta prejelo Priznanje za odličnost (same petice);
- pri nacionalnem preverjanju znanja so se lanski 6. razredi (8,86 % manj od republiškega
povprečja) odrezali slabše kot predlanski 6. razredi (4,45 % več od republiškega
povprečja), lanski 9. razredi (3,23 % manj od republiškega povprečja) pa boljše kot
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predlanski 9. razredi (5,98 % manj od republiškega povprečja). Učitelji so opravili analize in
pripravili predloge izboljšav;
- 39 % učencev bo nadaljevalo šolanje na gimnaziji, 32 % na 4-letnih tehničnih in strokovnih
šolah, 29 % na srednjih poklicnih šolah;
- poleg obvezne šole v naravi za 5. razrede so bile izvedene še 4 šole v naravi;
- učenci so dosegli 244 bronastih, 9 srebrnih in eno zlato priznanje ter 209 slovenskih, 56
angleških, 20 italijanskih in 70 EKO bralnih značk. Na športnem področju so vidnejše
rezultate dosegli na medobčinskem prvenstvu v nogometu za starejše dečke – 1. mesto,
medobčinskem prvenstvu v odbojki za starejše učence – 1. mesto, medobčinskem
prvenstvu v košarki za mlajše učence – 2. mesto, področnem prvenstvu v mali odbojki za
mlajše učence – 2. mesto, področnem prvenstvu v nogometu za mlajše učence – 3. mesto,
medobčinskem prvenstvu v košarki za starejše učence – 3. mesto, področnem prvenstvu v
odbojki za starejše učence – 3. mesto, področnem prvenstvu v odbojki na mivki za starejše
učenke – 3. mesto, in državnem tekmovanju v orientacijskem teku – 9. mesto;
- učenci so pod vodstvom svojih mentorjev sodelovali na več kot 10 različnih natečajih, ki so
bili razpisani v lokalnem, državnem in tudi mednarodnem prostoru. Dosegli so nekaj
vidnejših uspehov, in sicer: na natečaju Bodi pisatelj – dve učenki sta prejeli pisni pohvali, 4
učenci imajo objavljene haikuje v zborniku. Na natečaju Z domišljijo na potep imajo tri
učenke objavljene zgodbe v skupni knjigi, ena učenka pa je bila nagrajena in ima svojo
zgodbo natisnjeno v samostojni knjigi. Ena učenka je dosegla 2. mesto na natečaju Društva
učiteljev podružničnih šol. PŠ Šentviška Gora se je prijavila na natečaj HUDOdobra
TELOvadnica. S pomočjo učencev videokrožka in mentorja so se uvrstili na 2. mesto;
- šola je sodelovala v več projektih, od sodelovanja s slovenskim inštitutom za kakovost in
meroslovje, treh EKO projektov (EKO paket, ekobranje za ekoživljenje in mladi v svetu
energije), pri zbiranju odpadnih surovin (papirja, zamaškov, tonerjev …), tradicionalnem
slovenskem zajtrku, zbiranju mišk (50 najboljših se je odpeljalo na Soča Fun park v
Solkan), do sistemskega pristopa k sistematičnemu razvoju bralne pismenosti, ki je bil
nadgrajen v projektu »Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja
za dvig splošnih kompetenc«.
- šolski sklad je bil zelo aktiven in uspešen, sredstva je porabil za majice učencem 1. razreda
kot darilo ob vstopu v 1. razred (256,27 €), novoletno prireditev 1.– 5. razreda (735,23 €),
ekskurzije 1.– 5. razreda (837,58 €), prireditve podružnice Dolenja Trebuša (408,33 €),
prireditve podružnice Podmelec (467,57 €), plačilo prevoza za učence podružnice PŠ ŠG
(136,88 €) sofinanciranje prevoza na ŠKL (107,22 €), knjižne nagrade za učence 9. r.
(107,74 €), sofinanciranje šol v naravi (693,18 €), financiranje prevoza učencem, ki so si
prislužili nagrado z zbiranjem mišk (174,99 €), financiranje za obisk Kobariškega muzeja za
učence, ki so se pripravljali na tekmovanje iz zgodovine (164,67 €). Skupaj so zbrali
5.210,03 evre in porabili 5.657,53 evrov. Zastavljeni cilji in vsebine so bili v šolskem letu
2016/17 uspešno realizirani;
- tržni program: šola ima šest tržnih dejavnosti, in sicer oddajanje fitnes centra, oddajanje
telovadnice v popoldanskem času, souporabo šolskih prostorov v popoldanskem času,
kosila za zunanje obiskovalce, izvedbo naravoslovnih dni v biološki učilnici ter ogled le-te
za zunanje obiskovalce in vodenje po Kosmačevi učni poti. Tržna dejavnost je za našo šolo
zelo pomembna, saj iz presežkov prihodkov nad odhodki iz nje posodabljamo našo
nadstandardno opremo. Tako nam je v zadnjih nekaj letih uspelo posodobiti večino IKT
opreme ter večino opreme v naših učilnicah in igralnicah;
- izvedena investicijska dela: letošnje šolsko leto je uspelo nekaj večjih posodobitev. Začela
se je generalna menjava razsvetljave na hodnikih centralne šole, dopolnitev in servisiranje
IKT tehnologij v vseh učilnicah, zamenjava notranje opreme v učilnici GEO/ZGO ter v
igralnici na Šentviški Gori. Prebeljenih je bilo nekaj učilnic in kuhinje na podružničnih šolah,
postavljena je bila ograja na igrišču podružnične šole ter dodana na igrišču za tenis na
Mostu na Soči, zamenjana so bila notranja vrata v starem delu na Mostu, postavljene so
bile zaščite za radiatorje v vseh igralnicah, pobrušen in polakiran parket v učilnici 1. in 2.
razreda na podružnični šoli ter nabavljeno novo stojalo z mrežo za odbojko in badminton.
Potem je predsednik odprl razpravo na poročilo.
V razpravi smo se pogovarjali o uspehu pri NPZ in upadanju zanimanja za opravljanje bralne
značke.
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Po razpravi je predsednik povzel, da smo poleg učiteljev predvsem starši tisti, ki lahko
učence z motivacijo pripeljemo do čim boljših uspehov na vseh področjih.
K točki 5
Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2016/17 je predstavil Vlado Trost, ki je bil
predsednik v navedenem šolskem letu. Poročilo v nadaljevanju:
Svet staršev se je v šolskem letu 2016/17 sestal na 4 rednih sejah. V povprečju se je rednih
sej udeležilo 13,5 predstavnikov od 18 (75 %, v letu 2015/16 je bila udeležba 81,48 %).
Obravnavali smo:
- 29 vprašanj staršev, o katerih je stekla konstruktivna razprava;
- prostorsko stisko v vrtcu;
- obisk staršev na prireditvah, ki jih organizira šola;
- način obveščanja staršev o napovedanem preverjanju na razredni stopnji;
- izpolnjenost delovnih zvezkov po razredih.
Predlagali smo:
- da bi predstavniki Sveta staršev prejeli gradivo o realizaciji LDN in plan LDN (3.
sklep);
- predstavitev in seznanitev z novostmi internetne strani šole;
- spremljanje prehranskih navad naših otrok (enotedensko spremljanje v podaljšanem
bivanju);
- da se glavni odmor na razredni stopnji spet združi na 30 minut;
- da bi v goste povabili psihologa Aleksandra Zadela ali dr. Mateja Tušaka;
- spremembo povaletnega praznovanja (otroci skupaj s starši);
- da bi izvod zapisnikov roditeljskih sestankov dobili starši v vednost;
- natančno spremljanje izpolnjenosti delovnih zvezkov in delovnih učbenikov za tuji
jezik;
- možnost vegetarijanske prehrane;
- dopolnitev plakata z učenčevimi pravicami še z učenčevimi dolžnostmi;
- šolsko fotografiranje v lastni izvedbi (fotokrožek);
- seznanitev staršev otrok prvih razredov s pravicami in dolžnostmi staršev v svetu
staršev;
- uporabo termina srečanje staršev namesto roditeljski sestanek.
Pohvalili smo:
- delo vseh učiteljev in ravnatelja, še posebej mentorjev in sodelujočih na kulturnih
prireditvah
Podali smo mnenje:
- pozitivno o letnem delovnem načrtu Osnovne šole Dušana Muniha za šolsko leto
2017/18.
Podali smo soglasja:
- k nadstandardnim programom 2017/18;
- k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto
2017/18.
Imenovali smo:
- v Svet zavoda dva predstavnika staršev: Luko Burgarja in Vlada Trosta.
Udeležili smo se:
- starši: predavanja Aleksandra Zadela (OŠ Most na Soči, 11. 4. 2017);
- predsednik: Vlado Trost: 4. posveta Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju z
naslovom Ugled in avtoriteta vzgojiteljev in učiteljev (Brdo pri Kranju, 7. 9. 2016);
- predstavnika Sveta staršev v Svetu zavoda, Petra Rovšček in Vlado Trost: dveh
rednih in ene korespondenčne seje Sveta zavoda Osnovne šole Dušana Muniha;
- predstavnika Sveta staršev v Aktivu sveta staršev zgornje severnoprimorskih
osnovnih šol (v nadaljevanju Aktiv): Vlado Trost: dveh sej Aktiva (30. 11. 2016 v OŠ
Simona Kosa Podbrdo in 24. 5. 2016 v OŠ Spodnja Idrija);
- Predstavnik Sveta staršev v Aktivu, kot predstavnik Aktiva v Zvezi aktivov svetov
staršev Slovenije (v nadaljevanju: ZASSS): Vlado Trost:
- 1 skupščine ZASSS in posveta Izkušnje ZASSS za prihodnost (Maribor 8. 4. 2017),
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- 4 sej koordinacije ZASSS,
- 1 srečanja z ministrico za šolstvo Majo Makovec Brenčič, srečanje ZASSS z
ministrico,
- 1 srečanja z državno sekretarko Andrejo Barle Lakota v okviru seje koordinacije,
- 1 razširjenega sestanka delovnih skupin pri ZASSS, 24. 1. 2017 v Ljubljani.
K točki 6
Tudi Letni delovni načrt (LDN) zavoda Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči je bil
članom poslan kot gradivo, zato je ravnatelj Ciril Makovec izpostavil le nekaj ključnih novosti:
- opozoril je na večanje števila učencev;
- na to, da sta v tem šolskem letu dve generaciji na predmetni stopnji enooddelčni;
- seznanil je z nadaljevanjem projekta bralne pismenosti in kakovosti učbenikov;
- s tem, da se v jesenskem delu šolskega leta pričakuje razpis za projekt SiO 2020, ki bo
zajemal koriščenje sredstev iz evropskih skladov za posodobitev IKT opreme za naslednja
4 leta;
- šola je uvedla nov tim, razvojni tim, ki je sestavljen in vseh vodij, ravnatelja in njegovih
pomočnic. Tim bo skrbel za spremljanje in analiziranje Razvojnega načrta ter za
udejanjanje razvojnih ciljev na strokovnih področjih. Ravno tako je njegova naloga, da na
podlagi analize letnih ciljev sprejema dopolnitve razvojnih ciljev ter snuje smer razvoja za
petletno obdobje;
- novost pri šolah v naravi bo v tem šolskem letu ta, da bo šola v jesenskem delu šolskega
leta izvedla poizvedbo, koliko učencev se bo udeležilo šole v naravi. V primeru, da se šole v
naravi ne bo udeležilo vsaj 90 % otrok, se le-ta ne bo organizirala;
- druge dejavnosti so načrtovane tako kot v prejšnjih letih;
- vsi nadstandardni programi so bili predstavljeni in potrjeni na roditeljskih sestankih.
Po predstavitvi LDN-ja je predsednik odprl razpravo na LDN.
K točki 7
Na vprašanje, kdaj bo šola pristopila k poučevanju novih tehnologij, kot so robotika in umetna
inteligenca, razvoj računalniških aplikacij in druge računalniške tehnologije, ravnatelj pove,
da bo od 2. do 3. 11. 2017 v Tolminu tabor robotike za učence zadnje triade. Ta tabor bo
financiralo posoško gospodarstvo in bo za udeležence brezplačen. Poleg tega pa je v planu
izvajanje krožka robotike na naši osnovni šoli, kjer bi učencem približali računalnik kot orodje
za programiranje robotov v sklopu paketa Lego Mindstorms.
K točki 8
Izpostavljeni so bili naslednji predlogi in pobude:
Ena izmed mamic je predlagala, da bi starši skupaj z otroki na šole prost dan prepleskali
garderobo prvega razreda.
Pobudo razredničarka prvega razreda Neva skupaj s sodelavko Mojco in ravnateljem
podpirajo. Hkrati pa opozarjajo, da se je potrebno zavedati, da izvedba ni kar tako
enostavna, saj je treba pred pleskanjem v garderobah tudi pospraviti, zaščititi garderobne
klopi, omare, izprazniti police in seveda na koncu počistiti. Zato bi se bilo treba o vsem tem
prej dogovoriti. Pospravljanje polic pred in po pleskanju bi prevzel razrednik. Pomembno je
tudi, da se to izvede v suhem vremenu, saj so ti prostori zelo vlažni. Na seji Sveta staršev
je koordinacijo v povezavi s pleskanjem prevzel Vlado Trost kot predstavnik Sveta staršev
1. a razreda.
- Starše zanima, zakaj moramo sami ovijati učbenike (določeni so neobičajnih mer in
predstavljajo težavo), čeprav, v kolikor so jih seznanili v šolski knjižnici, šola razpolaga z
napravo za ovijanje. Zakaj se učbeniki iz učbeniškega sklada ne ovijejo na tej napravi?
Ravnatelj pove, da je zaradi zmanjšanja namenskih sredstev za učbeniški sklad s strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport šola v preteklih letih nabavljala le učbenike,
skladno z učnim načrtom, medtem ko razpoložljivih sredstev za ovitke in zavijanje
učbenikov ni bilo.
Nov Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov, ki je bil sprejet 24. maja 2017, v 5. členu
prinaša jasno metodologijo za določanje višine letnih sredstev za učbeniški sklad v
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osnovnih šolah. Na osnovi le-te bomo lahko predvideli nove potrebe za nakup učbenikov,
učnih gradiv za prvi razred in drugih materialnih sredstev.
- V planu dela za šolsko leto 2017/18 so starši opazili, da je predvidena investicija za
nadstrešek nad vhodom v 1. razred v stari stavbi na Mostu na Soči. Že nekajkrat je bilo
predlagano, da se reši težava prehodov iz stare v novo stavbo ob dežju, snegu, slabem
vremenu ... Kako bo s tem?
Ravnatelj pove, da je nadstrešek nad vhodom v 1. razred na centralni šoli na Mostu na Soči
v načrtih že kar nekaj časa. Tu ni mišljen pokriti prehod med staro in novo šolo, ampak
nadstrešek nad vhodom. Nadstrešek bi bil potreben zaradi zamakanja z mokrega pločnika
pred vhodom, pred postavitvijo pa je potrebno preveriti, v kakšnem obsegu se ga lahko
postavi, glede na to, da je postavljen skladno s predpisi, ki urejajo prometno varnost.
- Starše zanima zaključek dogajanja okrog HUDOdobre TELOvadnice.
Ravnatelj je povedal, da smo na natečaju HUDOdobra TELOvadnica dosegli odlično 2.
mesto. Da smo se postavili ob bok 169 šolam v Sloveniji, je za nas velik dosežek. Glede na
to, da so obstajali dvomi o verodostojnosti glasovanja in izdelave filma zmagovalne šole,
smo se na to tudi odzvali ter žiriji poslali vprašanja glede tega. Prejeli smo odgovor žirije, v
katerem so nam podali vse želene informacije.
Z uvrstitvijo med prvih deset in končnim drugim mestom pa nismo ostali neopazni, ker smo
po navedbah inšpektorata RS za izobraževanje bili prijavljeni kot šola, ki izvaja pouk športa
v nevarnih prostorih. 13. 7. 2017 smo bili tako deležni izrednega inšpekcijskega nadzora, ki
je po pregledu vse dokumentacije in prostorov na PŠ Šentviška Gora izdal 5 opozoril. Do
zahtevanega roka smo izvedli naložene ukrepe.
- Eden izmed staršev je izpostavil lansko proslavo ob dnevu državnosti. Izpostavil je, da so
bili nagrajeni le učenci z najvišjimi ocenami, ne pa tudi tisti, ki so se lahko celo bolj trudili, a
žal niso dosegli samih petic. Meni, da tak način nagrajevanja spodbuja rivalstvo, sebičnost
in zaprtost, učenci si nočejo pomagati med sabo, ampak jim je edini cilj in ponos najvišja
ocena. Za konec pa ga je zmotilo še to, da so bili učenci s petkami nagrajeni s čokolado,
spomnil se je namreč, da so starši nedolgo nazaj v istem prostoru poslušali predavanje, da
dobrih ocen in otrokovega uspeha nikakor ne smemo nagrajevati s hrano oziroma s
sladkarijami.
Ravnatelj je povedal, da so s tem, ko so izpostavili in nagradili najuspešnejše učence, želeli
poudariti znanje in delavnost kot vrednoto. Nikakor niso želeli zapostavljati tistih, ki s svojim
trudom tekom leta niso dosegli samih petic iz kakršnih koli razlogov. Vzporedno s tem pa je
tudi opozoril, da kljub neizpostavljenosti učencev, ki se trudijo celo leto, le-ti niso ostali
neopaženi. Take učence se ob zaključku leta izpostavi v oddelku, saj je za pohvalo učenca,
ki se je trudil in dosegel zanj najvišji možni napredek, ki pa ni bil petica pri predmetu ali
priznanje na tekmovanju, potrebno poznati tudi konkretno situacijo in širšo sliko dela tega
učenca. Šola si tako ne sme dovoliti, da bi izpostavila (pohvalila) učenca, ki pa bi zaradi
nepoznavanja navedenih stvari večine na šoli bil zaradi tega deležen negativne pozornosti.
Vsekakor bo šola v prihodnje nadaljevala z izpostavljanjem uspešnih učencev ter njihovih
dosežkov, saj želi ustvarjati klimo, v kateri bo cenjeno delo, trud, pomoč ter znanje in skupni
napredek ter prispevek posameznika k skupnosti. Ravnatelj se je zahvalil tudi za pripombo
nad nagradami. Vsekakor je dobrodošla in vredno jo bo upoštevati.
K točki 9
- Izražena je bila pohvala učiteljici Marti Wolf Trojer za krožek kitare;
- Prav tako je pohvalo prejel ravnatelj Ciril Makovec za pripravo gradiv in posredovanje enaslovov predčasno pred sejo Sveta staršev.
Ker drugih pobud in predlogov ni bilo, je predsednik Sveta staršev sejo zaključil ob 20:30.
Nežika Leban,
zapisnikar

Vlado Trost,
predsednik

Priloge:
- zapisnik 4. seje Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči z dne 30. 8.
2017,
Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, Most na Soči 18/a, 5216 Most na Soči, Slovenija
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- poročilo o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2016/17,
- LDN za šolsko leto 2017/18.
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