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ZAPISNIK DRUGE SEJE SVETA STARŠEV V Š. L. 2015/2016 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 1. seje.  

2. Obravnava poslovnega poročila za leto 2015. 

3. Razno. 

 

 

Pričetek seje ob 17.00 v knjižnici. Prisotnih je 13 članov Sveta staršev, podpisanih na listi 

prisotnosti, ki je priloga temu zapisniku. Ugotovi se sklepčnost.  

 

1. Člani Sveta staršev potrdijo zapisnik prve seje Sveta staršev z dne 28. 9. 2015. 

 

2. Ravnatelj v nadaljevanju predstavi Poslovno poročilo za leto 2015. Izpostavi se predvideno 

gibanje števila učencev v prihodnjih letih, ki se bo povečalo za cca. 30 do 40 učencev. V šolskem 

letu 2016/2017 so predvideni trije oddelki v prvih razredih. Ravnatelj predstavi možnosti koriščenja 

dodatnih učilnic za nove oddelke. 

 

V nadaljevanju ravnatelj predstavi projekte, ki potekajo na šoli. Izpostavi izvajanje Bralne učne 

startegije, ki se uporablja pri različnih predmetih, opazna je večja suverenost pri izvajanju, ter 

spodbujanje skupinskega dela. Pri pouku se povečuje uporaba interaktivnih tabel in e-gradiva. 

Število raziskovalnih nalog se je povečalo glede na prejšnje šolsko leto. Otroci imajo možnost 

vključevanja v raziskovalne projekte od 3. razreda dalje. S tem si pridobivajo pomembne izkušnje 

za samostojno delo pozneje, v višjih razredih. V nižjih razredih je navadno potrebno sodelovanje 

staršev pri raziskovalnem delu otroka, pozneje ne več. Ravnatelj izpostavi željo, da bi vsak učitelj 

bil mentor vsaj ene raziskovalne naloge, kar je v praksi težje izvedljivo, saj niso vsi pripravljeni za 

tovrstno delo. Težje je pridobiti učitelje predmetne stopnje za mentorstvo. Predstavnik staršev 

predstavi primer dobre prake, kjer je učitelj v vlogi koordinatorja raziskovalne naloge, mentorja 

raziskovalne naloge pa se poišče znotraj kakšnega izmed raziskovalnih inštitutov. 

 

Ravnatelj dalje predstavi rezultate ankete, izvedene med starši v preteklem šolskem letu. 

Vzdrževanje varnosti na šoli je prioriteta. Rezultati ankete kažejo, da so starši večinoma zadovoljni, 

otroci se na šoli počutijo dobro in varno. Povprečno število stikov staršev s šolo je 5 v posameznem 

šolskem letu. Starši največ sodelujejo z razrednikom, premalo pa direktno s posameznim učiteljem 

(v kolikor pride do težav). Udeležba staršev na govorilnih urah upada. Več korespondence poteka 

preko e-Asistenta (starši so ponavadi prišli na govorilne ure pogledat redovalnico in ocene svojega 

otroka, zdaj imajo te informacije na voljo v e Asistentu). Kljub temu je pomemben tudi osebni stik 

med starši in učitelji, ki se žal zmanjšuje. Priporočilo predstavnikom staršev, da spodbudijo še druge 

starše, da se večkrat udeležijo sestankov in govorilnih ur.  

 

V preteklem šolskem letu se je povečalo število vzgojnih opominov na 10 (zaradi specifične 

komunikacije in motenja pouka, manjše število je bilo pretepov). Manj pa je negativnih vpisov v 

beležke. Učitelji se vse bolj zavedajo pomena pozitivnih vpisov, pohval in spodbud, tudi kar se tiče 



 

 

dela domačih nalog. 

 

Doplačilo za dejavnosti (dodatne vsebine) se ohranja na enakem nivoju. Višji zneski za nekatere 

dejavnosti nastanejo zaradi avtobusnih prevozov. V 3. razredu je predviden obisk Groharjeve 

domačije,  v 4. razredu je obisk Tehničnega muzeja v Bistri, v 8. razredu je predvidena delavnica o 

vesolju. Gledališče je subvencionirano preko projekta Bobri in je za učence brezplačno. Nekatere 

dejavnosti ob tehničnih dnevih so tudi brezplačne.  

 

V decembru je bilo s presežkom denarja nabavljeno nekaj nove opreme - računalnikov, 

interaktivnih tabel, mize za namizni tenis, nakup predalnikov, miz in stolov zaradi povečanja števila 

učencev. V letu 2015 je bila izvedena menjava opreme v jedilnici ter pleskarska dela v več učilnicah 

in pisarnah. V letu 2016 je predvidena prenova nekaterih okenskih okvirjev. Telovadnica je slabo 

izolirana, kuhinja je potrebna prenove. Treba bo počakati na odločitev MOL.  

 

V šolskem socialnem skladu je konec leta 2015 znesek 7.589,58 Eur. Na novoletni prireditvi je bilo 

zbranih 1.711,32  Eur prostovoljnih prispevkov. 

 

3. Pod točko razno predstavnica staršev predlaga optimizacijo pri nabavi tempera barv (skupinski 

nakup večjih, litrskih kompletov barv). Podan je tudi predlog za natančnejšo specifikacijo šolskih 

potrebščin staršem prvošolčkov, saj je nekatere potrebščine (zvezke, barvice) treba ponovno 

kupovati že po prvh mesecih, v tem času pa so dražje kot pred pričetkom novega šolskega leta. 

Ponovno se izpostavi problematika velike količine delovnih zvezkov in težkih šolskih torb.  

 

Člani Sveta staršev v nadaljevanju sprejmejo SKLEP, da se na naslednji sestanek Sveta staršev, na 

katerem se bo razpravljalo in potrjevalo delovne zvezke za naslednje šolsko leto, povabi 

predstavnik učiteljev.  

 

Zaključek seje ob 19.10. 

 

Zapisnik zapisala: Irena Tomažin 

 


