
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV 
z dne, 31. 5. 2016 

 
  
Sejo je vodila predsednica Sabina Špehar Pajk, ki je ugotovila sklepčnost. Lista prisotnosti je 
priložena. Začetek seje ob 18:00 uri v učilnici št. 25.  
Člani Sveta staršev so sprejeli naslednji dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Realizacija LDN 

3. Učbeniki in delovni zvezki za prihodnje šolsko leto 

4. Šolska prehrana – evalvacijski vprašalnik 

5. Novo šolsko leto – informacije, novosti 

6. Razno 
 
Vsi prisotni so se z dnevnim redom strinjali. 
 
 

 Ad 1 
Na zapisnik zadnje seje ni bilo pripomb. 
 

Ad 2 
 
Člani Sveta staršev so kratek povzetek vzgojno-izobraževalnega dela v šolskem letu 2015/2016 
prejeli v predhodno branje in nanj (po kratki predstavitvi s strani ravnateljice) ni bilo pripomb, saj 
je delo na šoli potekalo po zastavljenem programu. Povzetek je priloga 1 k zapisniku. Tekom 
šolskega leta se običajno letni delovni načrt še nekoliko prilagodi in dopolni glede na projekte in 
dogodke, ki se odpirajo. 
 
Starši in ravnateljica smo se nekoliko dlje zadržali pri pogovoru o rezultatih in smiselnosti 
nacionalnega preverjanja znanja (NPZ). Pohvalno je, da so učenci pri čisto vseh predmetih v 9-em 
razredu rezultatsko nad slovenskim povprečjem. Opaziti je, da je zlasti pri devetošolcih težko 
osmisliti NPZ, še posebej če pred tem izvedo, da na srednješolskih programih (zanje) ni omejitve 
vpisa. Na rezultate NPZ za šestošolce še čakamo. 
 
Sklep št. 1: Starši in razredniki zlasti devetošolcev naj učence spodbujajo, da se pri NPZ 
potrudijo, saj se v prihodnje v zvezi s tem obetajo spremembe. Lahko se denimo zgodi, da 
učenec letos ne bo imel omejitve vpisa na SŠ, vmes pa si premisli in želi na drugo SŠ, kjer pa 
morda bodo upoštevali dosežen rezultat na NPZ. 
 
 

Ad 3 
 
Ravnateljica je izpostavila, da se prihodnje šolsko leto za drugo in tretjo triado menjajo učbeniki iz 
učbeniškega sklada. Menjav v naslednjih štirih, mogoče petih letih ne bo več. Učitelji so vložili 
veliko napora v ustrezen izbor učbenikov kot tudi delovnih zvezkov. Pri tem je bil v ospredju kriterij 
med-predmetnega povezovanja in razbremenitev otrok (več e-gradiv). Stari, iztrošeni učbeniki 
bodo šli deloma v odpis, ohranjeni pa  bodo v nekaj izvodih v šolski knjižnici.  
 



Člani sveta staršev smo predlog delovnih zvezkov, ki jih bomo za prihodnje šolsko leto financirali 
sami, prejeli v predhodni pregled.  
 
Ker imajo učenci v zadnji triadi izbirne predmete, so cene delovnih zvezkov nekoliko višje. 
Pojasnilo pri učbeniku za španski jezik, ki je nekoliko dražji: učenci ga bodo uporabljali dve leti.  
 
Sklep št. 2: Predstavniki Sveta staršev soglašajo z skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in 
drugih učnih gradiv za posamezni razred v šolskem letu 2016/2017.  
 
Seznam delovnih zvezkov za vse razrede je v prilogi 2 k zapisniku. 
 

Ad 4 
 
Ravnateljica je predstavila rezultate anketnega vprašalnika o zadovoljstvu s šolsko malico in 
kosilom, na katerega so odgovarjali učenci B oddelkov od 3. do 8. razreda. Rezultati ankete so 
dobri. Več o tem v prilogi 3 k zapisniku. 
 

Ad 5 
 
Novosti v prihodnjem šolskem letu: učenci bodo imeli obvezni tuji jezik – angleščino že v drugem 
razredu.  
Učenci od 4. do 6. razreda bodo imeli za neobvezni izbirni predmet nemščino, od 7. do 9. razreda  
pa italijanščino.  
Vodstvo šole se še vedno nagiba k organizaciji 3 oddelkov prvih razredov. 
Shema šolskega sadja ostaja. V okviru te sheme se bo urejal tudi šolski vrt. 
Šola je bila uspešna ob prijavi na projekt Zdrava šola. Predstavnica staršev v odboru za Zdravo šolo 
je mamica bodočega sedmošolca dr. Saša Kadivec. Več o aktivnostih v projektu v prihodnjem 
šolskem letu. 
Šola se nagiba k temu, da tudi v prihodnje organizira novoletni sejem, saj bo temeljil na 
prostovoljnih prispevkih. 
 

Ad 6 
 
Pod razno so najprej nekateri starši izpostavili, da je zgolj en roditeljski sestanek na leto premalo.  
Še posebej, kadar se na prvem roditeljskem sestanku v kakšnem razredu predstavijo težave v zvezi 
z nasiljem med učenci. Ker si šola vedno prizadeva, da se takšni problemi razrešujejo sproti je prav, 
da se skliče še en roditeljski sestanek in predstavi ukrepe ter dosežene izboljšave. Nekateri starši 
so bili tudi za to, da je učiteljica, ki prevzame razred, seznanjena s problemi, ki so jih imeli v 
preteklem šolskem letu, vendar ne v smislu, da bi bili zaradi tega stigmatizirani. 
 
Sklep št 3: Kadar se na roditeljskem sestanku izpostavi nasilje med učenci, naj šola tekom leta 
skliče vsaj še en roditeljski sestanek, na katerem predstavi ukrepe in rezultate v zvezi s tem.  
 
Šola sicer veliko naredi na področju nenasilne komunikacije, krepitve dobrih odnosov ipd. in 
vsekakor bi bilo potrebno tudi v prihodnje strokovno delati na tem, saj je to boljše od moraliziranja 
in kaznovanja.  
 
Kar nekaj staršev je tudi izpostavilo, da se učence v prvih dveh razredih preveč »ujčka«. To je vidno 
tudi pri opisnem ocenjevanju, kjer so starši zmedeni, v čem je njihov otrok res dober, v čem 



povprečen in kje morda podpovprečen. Ravnateljica je odgovorila, da se je z uvedbo devetletke in 
opisnega ocenjevanja težilo k izpostavljanju otrokovih pozitivnih plati, k pohvali in iskanju znanja. 
Za nekatere starše pa je res potem v 3. razredu šok, ko so otroci ocenjeni z dvojkami in trojkami. 
Spraševali so se, kakšni so kriteriji opisnega ocenjevanja. Kriteriji izhajajo predvsem iz učnih ciljev. 
Starši so vedno dobrodošli, da se oglasijo na govorilnih urah, kjer se bodo z učiteljicami/učitelji bolj 
poglobljeno lahko pogovorili o otrokovih znanjih, sposobnostih idr. 
 
Sklep št. 4: Učiteljice prvih in drugih razredov naj na prvem roditeljskem sestanku predstavijo 
sistem opisnega ocenjevanja s konkretnimi primeri, da si bodo starši znali predstavljati vsaj neko 
okvirno lestvico ocenjenega znanja. 
 
Nadalje so člani sveta staršev spregovorili o podaljšanem bivanju. Nekateri so ga pohvalili, nekateri 
so izpostavili vprašanje pregledovanja nalog, nadzora nad otroki, kadar so zunaj. Ravnateljica je 
poudarila, da je bistvo podaljšanega bivanja otrokom zagotoviti varstvo, varnost in prehrano. Če 
učitelj pregleda domače naloge, je to samo njegova dobra volja. Običajno pogledajo ali je narejena, 
nikakor pa ne ali je narejena pravilno. Opaziti je bilo, da imajo starši v zvezi z OPB različna 
pričakovanja. 
 
Sklep št. 5: Učiteljice prve triade naj na prvem roditeljskem sestanku ponovno predstavijo čemu 
je namenjeno podaljšano bivanje, kaj od njega lahko pričakujejo starši in česa ne, da ne bo 
nesporazumov. 
 
Sklep št. 6: Ravnateljica je ponovno pozvala starše, naj pregledajo garderobno omaro z 
izgubljenimi predmeti in oblačili v pritličju. Če do konca šolskega leta ne bodo našli lastnikov, jih 
bodo podarili Humani. 
 
Na šolski spletni strani je po novem objavljena možnost koriščenja šolskega apartmaja v Termah 
Olimje. Starši z otroki so vabljeni, da ga koristijo, saj je cena ugodna. 
 
Do konca šolskega leta bo organizirana še ena zbiralna akcija starega papirja. 
 
 
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 20:00 uri. 
 
Kranj, 2. 6. 2016         Zapisala: Sabina Špehar Pajk 


