
 

 

 

 

Št.: 900-16/2017 

 

Ljubljana, 24.5.2017 

 

 

ZAPISNIK TRETJE SVETA STARŠEV V Š.L. 2016/2017 

 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev predlaganih delovnih zvezkov za leto 2017/2018  

2. Načrtovanje za leto 2017/2018. 

3. Razno. 

 

 

Pričetek seje ob 17.00 v knjižnici. Prisotnih je 15 članov Sveta staršev, podpisanih na listi 

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

 

1. Ravnatelj predstavi predlagane delovne zvezke za šolsko leto 2017/2018. Pove, da bistvenih 

sprememb in odstopanj ni, večina stroškov je nižjih kot leto prej, nekaj je vsebinskih razlik. 

Poudarja se kontinuiteta, predvideni so enaki učbeniki in delovni zvezki za oba oz. vse tri razrede 

iste generacije. Stroški so se povišali v 3. razredu, ker postaja angleški jezik (TUJ) obvezen 

predmet. 

 

Predstavnica staršev izpostavi, da učbeniki predstavljajo velik enkratni znesek. Nekateri učbeniki se 

ne uporabljajo že takoj na začetku šolskega leta. Smiselno bi bilo, da se ti stroški porazdelijo čez 

celo šolsko leto. Nekateri ponudniki (založbe) omogočajo nakup celotnega paketa učbenikov za 

določen razred s plačilom na obroke, vendar le na podlagi pogodbe z določeno šolo, ki ponudniku 

pošlje seznam vseh potrebnih učbenikov. Ravnatelj pove, da bo preveril možnosti sodelovanja s 

katerim izmed tovrstnih pondunikov.  

 

V nadaljevanju se odpre debata glede količine delovnih zvezkov in posledično tudi neizpolnjenih 

strani v delovnih zvezkih, zlasti pri nekaterih predmetih na predmetni stopnji. Ravnatelj pove, da 

morajo biti delovni zvezki rešeni vsaj 70%. Predstavniki staršev še opozorijo, da učenci pogosto 

dobijo učno snov za domov in jo morajo sami nato predelati. Pogosto se učenec niti ne znajde med 

vsemi učbeniki in delovnimi zvezki, iz katerega naj se nauči določeno snov. V času pred 

zaključkom šolskega leta pa se hiti z izpolnjevanjem manjkajočih strani v delovnih zvezkih in 

učenci dobivajo veliko domače naloge. Ravnatelj priporoči, da se je v zvezi s tem smiselno obrniti 

direktno na učitelje.  

 

V nadaljevanju se izvede javno glasovanje vseh udeleženih članov Sveta staršev o predlaganih 

delovnih zvezkih za šolsko leto 2017/2018. Dva člana glasujeta proti, en se glasovanja vzdrži, ostali 

člani glasujejo za.  

 

Predstavnik strašev svojo odločitev ‘proti’ utemelji s preveliko količino delovnih zvezkov, ki so 

premalo izkoriščeni. Razvije se debata, ali imamo starši sploh možnost karkoli spremeniti oz. 

kakšne so posledice v primeru neizglasovanja predloga delovnih zvezkov. Predlaga se, da se 

prihodnje leto pred pričetkom tretje seje Sveta staršev pripravi seznam, v kolikšni meri so 

posamezni delovni zvezki po predmetih rešeni.  

 



 

 

2. V nadaljevanju ravnatelj predstavi načrte za prihodnje šolsko leto. Organizirano podaljšano 

bivanje (OPB) bo enako organizirano kot doslej. Pri tem je potrebno veliko organizacije,  

administracije, pisanja seznamov, združevanja razredov. Zato je smiselno, da učenci 4. in 5. razreda 

ne ostajajo v OPB oz. dežurnem varstvu, če to ni res potrebno. 

 

3. Razno. Predstavnica staršev izrazi pomisleke zoper učiteljico angleškega jezika, ki od učencev 

zahteva, da med glavnim odmorom (malico) sedijo čisto pri miru in so tiho, med poukom pa 

učencem ne dovoli uporabe WC-ja, tudi kadar je res nujno. Ravnatelj predlaga, da se o tem 

pogovori direktno z učiteljico.  

 

Predstavnica staršev pove, da so v bližini šole oz. bližnjega vrtca opazili nek kombi, iz katerega je 

voznik nagovarjal otroke in jim ponujal denar. Ravnatelj pove, da takšna informacija še ni prišla do 

njega, vendar bo posredoval sporočilo naprej učiteljicam, ki se bodo z učenci pri razrednih urah 

pogovorile o ustreznem, previdnem ravnanju, kadar te ogovori neznana oseba.  

 

Ravnatelj v nadaljevanju predstavi ponudbo podjetja Microsoft, ki želi šoli podariti 30 tablic za 

prosto uporabo kot pripomoček pri pouku. Ravnatelj ocenjuje, da bi bila okoli 1/3 učiteljev 

zainteresirana za uporabo tablic pri pouku kot alternativen način podajanja učne snovi. Odpre se 

debata med člani Sveta staršev, nekateri izrazijo pomisleke zopet uporabo računalniške tehnologije 

pri pouku, saj je tega že tako preveč v življenju današnje mladine. Po drugi strani pa je to lepa 

priložnost, da se učencem pokažejo tudi koristi uporabe računalniške tehnologije za namen učenja 

in dela, ne le igranja igric. Predstavnik staršev izrazi željo, da sodeluje pri morebitnih dogovarjanjih 

s podjetjem Microsoft in podrobnem pregledu vseh določil pogodbe o sodelovanju.  

 

 

 

 

Zaključek seje ob 19.10. 

 

Zapisnik zapisala: Irena Tomažin 

 


