
 
 
 
 
 
Številka: 900-120/2021 
Datum:   9. 2. 2021 
 
 
 
Članom Sveta staršev 

 

Zadeva:  Vabilo na 2. sejo Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu                   

               2020/2021 

 

Spoštovani člani Sveta staršev Osnovne šole Koper,  

 

 

vabimo Vas na 2. sejo sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2020/2021, ki bo  

 

v sredo, 17. 2. 2021, ob 17.30 uri, v prostorih Osnovne šole Koper.  

Zaradi organizacije in zagotovitve ustreznega prostora za izvedbo seje v skladu s pogoji 

in priporočili v času Covid-19, vas vljudno prosimo, da do 12. 2. 2021 do 12. ure pisno 

najavite svojo morebitno odsotnost v tajništvo šole (tajnistvo.oskoper@guest.arnes.si) 

in na svet.starsev@os-koper.si.  

Dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem 

letu 2020/2021 
3. Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta staršev Osnovne šole Koper v 

šolskem letu 2020/2021 
4. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne Seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 

šolskem letu 2020/2021 
5. Pregled in potrditev zapisnika 2. dopisne Seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 

šolskem letu 2020/2021 
6. Pregled in potrditev zapisnika 3. dopisne Seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 

šolskem letu 2020/2021 
7. Pregled in potrditev zapisnika 4. dopisne Seje sveta staršev Osnovne šole Koper v 

šolskem letu 2020/2021 
8. Seznanitev z Letnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2020  
9. Evalvacija pouka na daljavo 
10. Seznanitev z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper za 

leto 2021  
11. Pobude in vprašanja staršev  
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Na seji je obvezno upoštevanje vseh priporočil glede higienskih ukrepov v času Covid-a. 
 
 
Spoštljiv pozdrav. 
 
 
                                                              

   
 
 
Mirella Baruca,  

                       predsednica Sveta staršev 
         Osnovne šole Koper 
      

 
Priloga:  
 
V vednost: 

- strokovni aktivi učiteljev Osnovne šole Koper 
- Svet Osnovne šole Koper 
- arhiv, tu           

 

Gradiva: 

K 1. TOČKI 

 vabilo s predlaganim dnevnim redom, 

 predlog sklepa k 1. točki, 
 

K 2. TOČKI 

 zapisnik 1. seje sveta staršev, 

 predlog sklepa k 2. točki, 
 

K 3. TOČKI 

 zapisnik 1. izredne seje sveta staršev, 

 predlog sklepa k 3. točki, 
 

K 4. TOČKI 

 zapisnik 1.dopisne seje sveta staršev, 

 predlog sklepa k 4. točki, 
 



 
 

 

K 5. TOČKI 

 zapisnik 2. dopisne seje sveta staršev, 

 predlog sklepa k 5. točki 
 

K 6. TOČKI 

 zapisnik 3. dopisne seje sveta staršev, 

 predlog sklepa k 6. točki 
 

K 7. TOČKI 

 zapisnik 4. dopisne seje sveta staršev, 

 predlog sklepa k 7. točki 
 

K 8. TOČKI 

 Letno poročilo Osnovne šole Koper za leto 2020 (gradivo bo objavljeno na spletni 
strani Osnovne šole Koper http://www.os-kp.si  od ponedeljka, 15. 2. 2021, od 15.00 
ure dalje pod rubriko O Osnovni šoli Koper/Svet staršev), 

 Letno poročilo Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše za leto 2020, 

 predlog sklepa k 8. točki 
 

K 9. TOČKI 

 predlog sklepa k 9. točki 
 

K 10. TOČKI 

 Letni program dela in finančni načrt Osnovne šole Koper za leto 2021 (gradivo bo 
objavljeno na spletni strani Osnovne šole Koper http://www.os-kp.si  od ponedeljka, 
15. 2. 2021, od 15.00 ure dalje pod rubriko O Osnovni šoli Koper/Svet staršev),  

 Letni program dela in finančni načrt Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starše za leto 2021, 

 predlog sklepa k 10. točki 
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