
ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV  

z dne, 27. 09. 2016 

Sejo je začela dosedanja predsednica Sveta staršev Sabina Špehar Pajk. Predstavila je Poslovnik sveta 

staršev – delo in naloge, vlogo predstavnikov v Svetu staršev. Ga. ravnateljica, Fani Bevk, in 

predstavniki smo se ji zahvalili za njen dosedanji trud in delo v Svetu staršev.  

Začetek seje ob 18:00 uri v učilnici št. 25. 

Dnevni red: 

1. Predstavitev članov Sveta staršev 

2. Izvolitev predsednika in namestnika v Svetu staršev 

3. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/16 

4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 

5. Predstavitev Pravil šolskega reda 

6. Razno 

Ad 1 

Člani Sveta staršev so se predstavili. Lista prisotnosti je priložena. 

 

Ad 2 

Ravnateljica je pojasnila, da po Poslovniku sveta staršev člani lahko predsednika izberejo s tajnim ali 
javnim glasovanjem. Člani so se odločili za javno glasovanje. Za predsednico je bila predlagana 
dosedanja namestnica ga. Jožica Belehar. Izvedeno je bilo javno glasovanje. Glasovalo je 17 članov od 
17 prisotnih. Izvoljena je bila ga. Jožica Belehar, ki je prevzela vodenje seje.  
Za namestnico je bila izvoljena ga. Manca Fojkar. 
 
Sklep: Predsednica Sveta staršev za mandatno obdobje 2016-2019 je ga. Jožica Belehar, namestnica 
pa ga. Manca Fojkar. 
 
Ad 3 
Člani Sveta staršev so Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2015/2016 prejeli v 
predhodno branje. Ravnateljica je kratko povzela poročilo: dnevi dejavnosti, tekmovanja, projekti … 
Šolsko leto 2015/16 je bilo uspešno, delo na šoli potekalo po zastavljenem programu. Člane je 
povabila, da v primeru nejasnosti  zastavijo vprašanje. 
Člani so na posamezna vprašanja s strani ravnateljice dobili odgovor, zato na Poročilo niso imeli 

pripomb.  

Ad 4 

Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17: 

 v 1. razred  je vpisan  en  oddelek več, trije oddelki so tudi v 6. in 9. razredu; skupaj je 21 

oddelkov, 486 učencev; 

 oddelki so zelo številčni, ob dejavnostih izven šole je potreben dodatni spremljevalec;  

 šolski koledar: delovna sobota je 3. 12. 2016 – novoletni sejem, prost dan bo zato 2. 1. 2017; 

 dnevi dejavnosti so bili po oddelkih predstavljeni na roditeljskih sestankih; 

 poudarek pri izvedbi dejavnosti in pouka bo na med-predmetnem povezovanju; 

 veliko je priseljencev, ki obiskujejo šolo prvo leto in  ne znajo slovenskega jezika, obiskovali 

bodo pouk slovenščine; 

 delavnice za nadarjene in radovedne, številna tekmovanja; 



 različni projekti: NOVOST je vključenost v Slovensko mrežo zdravih šol – poudarek je na 

gibanju, raznoliki in zdravi prehrani, zdravju zob, duševnem zdravju – sproščanju; Shema 

šolskega sadja, šolski vrt,  od  inovativnosti in ustvarjalnosti do podjetnosti … 

 preventivne delavnice za vse učence, nadaljuje se zdravstvena vzgoja – izvaja medicinska 

sestra; 

 interesne dejavnosti se začnejo v oktobru, modelarstvo. 

Člani Sveta staršev na predstavljeni LDN in pojasnila niso imeli pripomb. 
 

Ad 5 

Pravila šolskega reda so bila predstavljena na roditeljskih sestankih. Predlog Pravil je v obravnavi. 

Starši so si jih lahko ogledali in prebrali na šolski spletni strani. Pobuda je bila, da člani pripravijo 

predloge za spremembe. V naslednjih dneh bo svet šole sprejel oz. potrdil nova Pravila šolskega reda. 

Tokrat je pri nastajanju Pravil sodelovala tudi pravna služba. Nekaj izpostavljenih tem: 

 pri 14-ih letih je učenec že odgovoren, mora znati prevzeti odgovornost, učenci so s pravili 

seznanjeni; 

 mobitel – učenci lahko uporabijo telefon, ki je v  tajništvu; mobilni telefoni naj bodo med 

poukom izklopljeni;  

 dežurstvo učiteljev na hodnikih je zagotovljeno; 

 elektronska pošta – kontakt s starši (učitelj lahko hitro komunicira s starši), uporaba v nujnih 

primerih; 

 postopnost reševanja problemov: učitelj, razrednik, svetovalna služba, ravnateljica, 

 garderobne omarice.  

Člani Sveta staršev na Pravila šolskega reda niso podali pripomb. 
 

Ad 6 

Ravnateljica je člane Sveta staršev seznanila, kateri so predstavniki v Svetu šole. Po preverjanju  

njihove pripravljenosti nadaljevati  funkcijo je svet staršev potrdil predstavnice, ki so bile do sedaj: 

Sklep: V svetu šole bodo svet staršev zastopale predstavnice ga. Jožica Belehar, ga. Damjana 

Kocjanc Fajfar in ga. Tina Kokalj. 

Starši so postavili nekaj vprašanj, na katera je ravnateljica odgovorila. 

 Zakaj se neobvezni izbirni predmet (NIP) računalništvo v drugi triadi  ne izvaja? 
 – Možnosti nadomestitve bodo kot interesna dejavnost v mesecu novembru po vrnitvi 
učiteljice iz porodniškega dopusta;  

 Kje naj učenci 4. razreda, ki so v PB, čakajo na ritmično gimnastiko? 

 – Učenci lahko do pričetka dejavnosti počakajo v podaljšanem bivanju;  

 Zakaj se izvaja šport v OŠ Jakoba Aljaža, zakaj ne na šolskem dvorišču, po nepotrebnem se 

izgublja čas?  

– Tam so odlični pogoji, rekviziti, izguba časa je le 10 min v eno stran, imamo zagotovljen 

prostor tudi v primeru slabega vremena; 

 Zakaj trije oddelki 1. razreda, če nimamo prostora? 

 – S tremi manj številčnimi oddelki smo zapolnili manjše učilnice, to je tudi rešitev za 

naslednjih nekaj let;  

 Zakaj v 3. razredu učenci nimajo plavanja strnjeno v enem tednu?  

– Prilagajamo se našemu urniku in urniku OŠ Jakoba Aljaža, ko imajo prost bazen, imamo 

izkušnje z  intenzivnim plavanjem, učence zelo utrudi, boljše je večkrat  tudi zaradi utrjevanja 

učenja plavanja. 



 S strani staršev se zdi ponudnik prehrane Sodexo vprašljiv. 

– Javni razpis je bil korektno izveden; šola zaradi slabih prostorskih pogojev nima druge 

izbire, kot izbrati zunanjega ponudnika; v preteklosti je bilo s strani šole in staršev ogromno 

storjenega za izboljšanje prehrane; Sodexo se je ustrezno prilagodil; predstavnikom je 

ponujena ekskurzija v smislu ogleda priprave hrane za naše učence v Sodexu; 

 Nekatere starše moti, da vstop v jutranje varstvo  po 7:45 ni mogoč. 

– Načeloma otroci nimajo težav s čakanjem do 8:15, ko se vrata ponovno odpro, v primeru 

slabega vremena počakajo v vetrolovu, starši so bili ob prijavi v jutranje varstvo obveščeni, da 

je prihod do 7.45, prijave so bile do 7.30. 

 Predstavnica 8. b je  izpostavila e-redovalnico, ker nekateri starši želijo vpogled v ocene svojih 

otrok. 

– V učiteljskem zboru smo o e- redovalnici že razpravljali, mnenje  je, da je prav, da starši 

sodelujejo s šolo preko govorilnih ur, ki so dopoldne in enkrat mesečno tudi popoldne, učitelji 

starše pričakujejo, potrebno je graditi na zaupanju starši – otrok, pisna ocenjevanja so 

učencem vrnjena v sedmih dneh, ponekod se ustne ocene vpisujejo v zvezke, učitelji – 

razredniki kontaktirajo starše v primeru opaznih sprememb pri učencu (neopravičeno 

izostajanje, zamujanje pouka, negativne ocene …).   

Pojasnilo nekaterih staršev: ena od članic je omenila, da zapisi na drugih šolah tako ali tako 
niso ažurni. Kar nekaj staršev je poudarilo, da tega v OŠ res ne potrebujemo. 

 Podan je predlog, naj bo na spletni strani šole objavljen plan pisnih ocenjevanj. 

–  Ravnateljica se s predlogom strinja. 

 Cena delovnih zvezkov za 8. razred je absolutno previsoka, ravno tako cena učbenikov za 9. 

razred, ki se nadaljujejo. Kdo jih izbira? 

– Delovne zvezke izbirajo aktivi, ki stojijo za strokovnimi odločitvami. Izbor učnih gradiv je 

staršem predstavljen na junijski seji. Starši so izbranim gradivom in stroškovniku dali  soglasje. 

 Taborniki RSO so povprašali ali se lahko sestajajo na šoli enkrat tedensko za eno uro 

brezplačno? 

– Ker v preteklosti ni bilo reda in niso upoštevali pravil, ni zaželeno da imajo srečanja v naši 

šoli. Lahko pa se ponovno oglasijo in se bomo dogovorili. 

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 20:45. 

 

Kranj, 27. 09. 2016 

Zapisala: Manca Fojkar 


