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ZAPISNIK SREČANJA SVETA STARŠEV, 
KI JE BIL DNE, 29. 9. 2014, OB 16.00 URI V ZBORNICI ŠOLE 

 
Prisotni: glej listo prisotnosti. 

Opravičeno odsotni: / 

 

Dnevni red: 

1. Seznanitev s Poročilom o opravljenih volitvah v svet staršev po posameznih oddelkih 
zavoda. 

2. Sprejem ugotovitvenega sklepa o konstituiranju sveta staršev.  
3. Seznanitev članov s Poslovnikom sveta staršev.  
4. Seznanitev sveta staršev s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta javnega 

zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2013/2014.  
5. Pridobitev mnenja staršev k predlogu Letnega delovnega načrta javnega zavoda OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2014/2015 – razširjeni program dela. 
6. Predlogi, pobude staršev. 

 

 

Ad 1 in Ad 2) Srečanje je vodila ga. ravnateljica mag. Terezija Zamuda. Na začetku je vse lepo 

pozdravila, še posebej nove člane. Predstavila je dnevni red srečanja. 

Ga. ravnateljica je predstavila zapisnik in sklepe, ki so bili sprejeti na zadnji seji, 28. 5. 2014. Prebrala 

je  seznam novo izvoljenih članov sveta staršev po razredih ter pojasnila, da  prvo sejo sklicuje 

ravnateljica, vse ostale pa predsednik sveta staršev.  Izvolitev v svet staršev – mandat traja eno leto. 

Srečanja sveta staršev potekajo najmanj dvakrat letno. 

Sklep 1: Starši so seznanjeni z izvoljenimi člani, konstituiranje sveta staršev. 

Ga. ravnateljica je pojasnila, da je trenutna predsednica  sveta staršev, ga. Denise,  lahko izvoljena na 

novo ali pa je potrebno na novo izvoliti predsednico; enako velja za namestnico sveta staršev. Vsi 

navzoči so se strinjali in javno izvolili ga. Denise za predsednico sveta staršev. Ga. Manca Žalar Kreslin 

je povedala, da ne želi ponovno prevzeti funkcije namestnice sveta staršev. Predlog za namestnico 

sveta staršev je bila ga. Maja Vučko, vsi navzoči so se s predlogom strinjali. 

Sklep 2: Ga. Denise Semenič je bila soglasno izvoljena za predsednico sveta staršev v šol. letu 2014-

15.Ga. Maja Vučko je bila soglasno izvoljena za namestnico predsednice sveta zavoda. 

Ad3) Ga. ravnateljica je predstavila vsebino Poslovnika sveta staršev. Pojasnila je, da je svet staršev 

organ, ki je v pomoč staršem in da ima svet staršev možnost odločanja o razširjenem programu dela. 

Povedala je, da bodo vsi dokumenti, tudi poslovnik in zapisnik objavljeni v spletni učilnici sveta 

staršev. 
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Sklep 3: Svet staršev je bil seznanjen s Poslovnikom sveta staršev, nanj ni bilo nobenih pripomb. 

Ad4) Ga. ravnateljica je predstavila vsebino Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta 

javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2013/2014. Pojasnila je, da so 

bile realizirane dejavnosti predstavljene na prvem skupnem roditeljskem sestanku vrtca in 

šole. Izpostavila je, da je v vrtcu več neformalnih srečanj in druženj kot v šoli; komunikacija oz. 

obveščanje staršev v šoli in vrtcu poteka preko spletnih učilnic, spletne strani, v šoli tudi preko e-

Asistenta. Povedala je, da vsi učenci napredujejo v višji razred, v prejšnjem šolskem letu je bilo 5 

učencev s posebnimi potrebami, letos 6. V izvajanje vzgojno-izobraževanega procesa se za te otroke 

vključujejo različne strokovne službe (specialni pedagog, logoped), ki učencem nudijo pomoč za 

premagovanje primanjkljajev, ovir. oz. motenj. Ga. ravnateljica je povedala, da na šoli opažajo, da je 

kar nekaj takih staršev, ki delajo domače naloge namesto učencev ter poudarila da je domača naloga 

nalogo učencev in ne staršev. Povzela je, da je bilo v prejšnjem šolskem letu izrečenih tudi nekaj 

vzgojnih opominov in ukrepov. Pri odpravljanju vzgojne problematike je šola uspešnejša tam, kjer 

starši sodelujejo s šolo. Povedala je, da so šolsko leto zaključili z občinsko prireditvijo in projektom 

Comenius. Prikaz kratkega filma – Comenius. Omenila je še zaključek energetske obnove šole. 

Sklep 4: Svet staršev je bil seznanjen v vsebino Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta 
javnega zavoda OŠ Prežihovega Voranca Bistrica za šolsko leto 2013/2014.  
 
Ad5) Ga. ravnateljica je predstavila predlog Letnega delovnega načrta. Povedala je, da je v vrtec 
vključenih 64 otrok, ki so razporejeni v 4. oddelke. Odkup sosednje parcele vrtca zaenkrat še ni 
urejen, zato širjenje vrtca ni v načrtu, predšolski oddelek vrtca ostaja v prostoru šole. Neuspešni so 
bili pri gradnji ograje v vrtcu, zaradi prerasporeditve sredstev za obnovo šole. V prihodnosti 
načrtujejo gradnjo ograje v vrtcu, nadstrešek v peskovniku in zaščitno prevleko pri vrtiljaku. Povedala 
je, da je bila opravljena 4. Jesenska olimpijada, ki je najbolj obiskana dejavnost znotraj vrtca ter 
napovedala dejavnosti, ki se bodo še odvijale v tekočem šolskem letu. 
 
Ga. ravnateljica je predstavila število vključenih učencev v šolo, časovno razporeditev pouka in 
spregovorila o projektih, ki potekajo na šoli: Zdrava šola, Bralna pismenost za učence od 1. do 5. 
razreda, Erasmus +, Inovativna pedagogika 1:1. Omenila je, da bo v okviru spodbujanja branja 
organiziran zimski tabor z vsebinami branja za učence od 1. do 5. razreda. Povedala je, da šola ne bo 
več vključena v projekt Eko šole, dejavnosti povezane z eko vsebinami pa bodo še najprej potekale. 
Predstavila je tudi posebnost v izvedbi pouka in sicer dve delovni soboti, prva v decembru, druga v 
maju. 
 
Ga. ravnateljica je predstavila stroškovnik za razširjene dejavnosti, ki bodo potekale v šol. l. 2014-15, 

po razredih. (Tabela je v prilogi zapisniku).  

Pedagoginja Ksenija Horvat je pojasnila, da je pri financiranju šole v naravi možnost subvencioniranja 

za socialno šibkejše družine. 

Ga. Manca Žalar Kreslin je vprašala ali je organiziran prevoz s strani šole  zdravniškega pregleda v 1. 
razredu stalnica. Izpostavila je, da lansko šol. leto ni bilo organizirano. Pri zdravniškem pregledu so 
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dolgo čakali na vrsto, starši si ne morejo kadarkoli vzeti dopust. Izpostavila je še, da pregled ni 
obvezen, starši lahko peljejo otroka k svojemu pediatru in ta izda potrdilo. 
 
Ga. ravnateljica je razložila, da je šola glede na težave v lanskem šolskem letu ponudila možnost 
sodelovanja pri zdravniških pregledih in organiziranem prevozu. 
 
Ga. Darja Hodnik je povedala, da so se starši na sestanku 1. razreda zmenili, da naj gredo učenci 
skupaj s šolo, brez staršev. Tam eden drugega bodrijo, če so prisotni starši se jih oklepajo. Tudi 
pregledi za vstop v 1. razred je potekal brez problema. Gre za splošno sistematiko. 
 

Ga. Evelin Lebar je povedala, da so starši drugega razreda izpostavili, da niso bili po opravljenem 

sistematskem zobozdravstvenem pregledu seznanjeni kako je z otrokovimi zobmi. Prosijo, če lahko 

pride povratna informacija o zobozdravstvenem stanju otroka do staršev. Učenci niso znali povedati 

ali morajo svojega zobozdravnika ponovno obiskati ali ne. 

Sklep 5: Svet staršev se soglasno strinja z vsebino predlaganega Letnega delovnega načrta. 

Člani sveta staršev so soglasno potrdili stroškovnik za razširjene dejavnosti v vrtcu in šoli v šol. letu 

2014-15. 

Ad6) Ga. Sandra Gjerek  je povedala, da želi, da otrok prinese test domov. Ravnateljica je pojasnila, 

da bodo vsi starši dobili pisne teste vpogled domov, tako je zapisano tudi v Pravilniku o preverjanju in 

ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli. Učitelji naredijo analizo testa. Cilj šole 

je, da test ne bo na vpogled po vasi in za objavo na spletu. G. Petkovič je povedal, da bi lahko dobili 

fotokopijo, original naj ostane pri učitelju. Ravnateljica je povedala, da gre pri kopiranju za prevelik 

finančni izdatek. G. Petkovič je povedal, da naj bo delo z računalnikom samo dodatna dejavnost pri 

učenju, dejavnosti učenja naj se uskladijo tudi s samim pisanjem. Opaža, da  učenci pišejo nekaj česar 

ne razumejo, domače naloge naj se tudi pregledajo in sankcionirajo ter razložijo.  

Ga. Vučko Maja se strinja, da naj učitelji nalogo pregledajo. 

Ga. Sandra je povedala, da naj več učencev dobi možnost nastopanja, s tem  dobijo tudi  motivacijo, 

ni nujno, da je učenec učno zelo dober. Ga. ravnateljica je pojasnila, da imajo vsi učenci možnost 

nastopanja, ko gre za šolsko prireditev, kot je bila prireditev  8. februar 2014. Kadar gre za občinsko 

prireditev dobijo možnost tisti učenci, ki so uspešni pri nastopanju. 

Srečanje je bilo zaključeno ob 18.00 uri. 

 

Zapisnik zapisala:Ksenija Horvat, pedagoginja 

Zapisnik pregledala: 

mag. Terezija Zamuda, ravnateljica 

 


