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ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV 
Z DNE 27.02.2008 
s pričetkom ob 17. uri 

 
 
 
Prisotni: Vsi z liste prisotnosti, ravnateljica Marjanca Vampelj ter pomočnica 
ravnateljice Urška Letnar. 
Opravičeno odsotni : Predstavnik 5.b in predstavnica 9.a razreda. 
Neopravičeno odsotni: Predstavnik 9.b razreda. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
1. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje 
2. Šolski sklad (poroča Melita Kozjek) 
3. Pregled učnega uspeha 1. ocenjevalnega obdobja in ostali dosežki učencev 
4. Informacije glede diferenciacije pouka (ga. ravnateljica) 
5. Razno 
 
 
Ad. 1 Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
Članica SS je imela pripombo na zapisnik zadnje seje in sicer: 
- Ad 5) ... Predstavniki SS v Svetu šole so Beti Češnovar, Andreja Pleško ter ðuro 
Sokač.... tekst bi se moral glasiti ..... Predstavniki SS v Svetu šole so ga. Beti Češnovar, 
Alenka Pleško ter ðuro Sokač. 
 
Vključujoč to pripombo smo člani Sveta staršev potrdili zapisnik 2. seje SS z dne 
21.11.2007. 
 
Ad. 2 Šolski sklad 
O delu in načrtih Šolskega sklada je poročala Melita Kozjek.  
V š.l. 2007/08 so se člani ŠS odločili za nakup plezalne stene. Plezalna stena je že 
postavljena v veliki šolski telovadnici. Uradna otvoritev bo meseca junija ob 50. letnici 
šole. Potrebno je urediti še nekaj podrobnosti (osvetlitev, varovanje, ..).  Predračun za 
plezalno steno znaša 7.200,00 €.  
 
Stanje ŠS na dan 11.2.2008 je bilo 5.947,82 €. Na računu ŠS je nakazan še denar od 
vstopnine za pustni ples ter denar zbran z namensko donacijo. Tako je na računu ŠS 
zbranih  6.272,11 €. Naslednje (zadnje) namenske položnice v tem š.l. bodo izšle 
predvidoma v mesecu aprilu. Člani ŠS računamo, da bo plezalna stena v celoti plačana 
v tem š.l. in sicer s sredstvi Šolskega sklada. 
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Glede na to, da so bili člani ŠS s pomočjo staršev zelo uspešni pri zbiranju denarja, 
naprošamo vse člane SS, da na roditeljskih sestankih povedo kakšni so zaključki oz. 
rezultati zastavljenega projekta, predvsem pa, da staršem predstavijo koristnost 
porabljenih sredstev in se jim v imenu članov ŠS zahvalijo za prispevke. 
 
Ad. 3 Pregled učnega uspeha 1. ocenjevalnega obdobja in ostali dosežki učencev 
- Pregled učnega uspeha je predstavila ga. ravnateljica: Vodstvo šole je s 1. 

ocenjevalnim obdobjem zadovoljno. Vodstvo ugotavlja, da je stanje na šoli precej 
mirnejše kot v lanskem š.l. V razredih je večja storilnost in motivacija.  

 
- Na šoli so učenci, ki potrebujejo dodatno strokovno pomoč. Vodstvo ugotavlja, da 

starši teh otrok, čedalje bolj upoštevajo napotke in navodila iz šole.  
 
- Ker so na šoli (razredna stopnja) otroci z učnimi težavami, ki slabo berejo, se je 

vodstvo šole odločilo za 6. tednov dolg program »Projekt za boljše branje«.  
 
- Na predmetni stopnji se pojavlja problem (ne)pisanja domačih nalog.  
 
- Veliko otrok iz celotne šole koristi 5 dnevni »dopust«. Starši, predvsem pa učenci  se 

moramo zavedati, da smo sami dolžni nadoknaditi snov. Enako velja za učence, ki 
imajo status športnika. Vodstvo šole hkrati opozarja tudi na preveliko število 
opravičenih izostankov.  

 
- Pregled ostalih dosežkov učencev je predstavila ga. pomočnica ravnateljice: Učenci 

tako predmetne kot razredne stopnje so se udeležili šestih likovnih natečajev (na 
vseh so dobili priznanja). Na predmetni stopnji so učenci tekmovali v znanju 
angleščine, zgodovine, vesele šole, za Cankarjevo priznanje,.. Na športnem 
področju so se učenci udeležili tekmovanja v atletiki, jesenskem krosu, odbojki, 
plavanju, badmintonu ... Rezultati in dobljena priznanja so objavljeni na spletni strani 
šole.  

 
Ad. 4  Informacije glede diferenciacije pouka 
Sestanek za starše učencev 5. razreda osemletke (5. c in 5. d razred) bo predvidoma v 
mesecu aprilu. Vodstvo bo predstavilo diferenciacijo pouka (dosedanji potek in 
spremembe) v zadnjem polletju ter izbirne predmete. Dosedanje izkušnje kažejo, da 
diferenciacija po učnih skupinah prinaša boljše rezultate kot nivojske skupine. V 7. 
razredu devetletke se v š. l. 2008/09 uvede obvezen drugi tuji jezik.  
 
Ad. 5  Razno  
a) Test iz gospodinjstva v 5. a in 5. b razredu: starši obeh razredov so ravnateljico 

opozorili na vsebino učne snovi pri gospodinjstvu, ki se jim zdi pretežka. Rezultati 
pisnega preverjanja so bili v obeh razredih zelo slabi. Učenci so že skupaj z 
učiteljico poiskali vzroke za tako slabe rezultate.  

 
b) Pripis na položnici »5 € za kulturne dejavnosti«: ravnateljica obrazloži, da je to 

prispevek s strani Ministrstva, ki pripada vsakemu učencu. 
 
c) Strojepisni krožek: S strani staršev je prišla pobuda, da naj bi v naslednjem š.l. 

uvedli strojepisni tečaj. Današnje generacije učencev namreč ne znajo več 
desetprstno tipkati po tipkovnici. Uporabljanje računalnika pa je čedalje bolj pogosto. 
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d) Dostava otrok do šole: S strani staršev je prišla pobuda, da bi se na zelenici pri 
avtobusni postaji, uredil dostavni pas za starše, ki bi učence dostavili do šole (samo 
ustavili in se odpeljali naprej - s tem bi se izognili nevarnemu ustavljanju avtomobilov 
na klancu pred glavnim vhodom). Ravnateljica bo povprašala za mnenje na Mestno 
občino.   

 
e) Ocena ravnateljice: Brez prisotnosti ga. ravnateljice in njene pomočnice smo 

predstavniki izvedli ocenjevanje sodelovanja ga. ravnateljice s Svetom staršev. 
Ocenjuje se kakovost sodelovanja, pravočasnost in kakovost gradiv, kakovost 
realizacije sklepov ter druge oblike sodelovanja s starši oz. z učenci. Prisotnih je bilo 
16 predstavnikov. Oddanih je bilo 16 pravilno izpolnjenjih glasovnic. Sodelovanje 
smo ocenili z oceno »zelo dobro«. 

 
 
Seja se zaključi ob 18.20 uri. 
 
 
Naslednja seja bo predvidoma v mesecu aprilu. 
 
 
    Zapisala:                            Ravnateljica:                        Predsednica Sveta staršev: 
 
Melita Kozjek  Marjanca Vampelj    Mateja Udovč 


