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  ZAPISNIKA 1. SESTANKA SVETA STARŠEV 
V ŠOL.  LETU 2018/19 

 
Z DNE 9. 10. 2018 S PRIČETKOM OB 18.00  V ZBORNICI ŠOLE 

  
 
Na sejo so bili vabljeni vsi predstavniki razredov v tem šolskem letu, ravnateljica in 
pomočnica ravnateljice. 
 
 
Dnevni red: 
 

1. Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta v šolskem letu 2017/18. 
2. Predstavitev predloga letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/19. 
3. Izvolitev predsednika sveta staršev, njegovega namestnika in imenovanje 

predstavnikov staršev v komisijo za prehrano in šolski sklad. 
4. Poročanje predstavnikov staršev posameznih oddelkov o predlogih, ki so bili 

oblikovani na roditeljskih sestankih. 
5. Razno. 

  
V uvodu je ravnateljica pozdravila vse prisotne. Pomočnica ravnateljice je seznanila 
nove člane, kje si lahko ogledajo poslovnik o delovanju sveta staršev in jih seznanila 
z uredbo o varovanju osebnih podatkov. 

 
Ad1  

 
 

     Poročilo o uresničitvi letnega delovnega načrta v šolskem letu 2017/18 
 
Ravnateljica je predstavila zaključno poročilo za šolsko leto 2017/2018. 
 
Starši so želeli pojasnilo, kaj pomeni, da otrok tekoče bere. Ravnateljica je pojasnila, 
da bere kot odrasel. Predstavnica staršev je želela podrobnejše podatke o rezultatih  
bralne tehnike in o vrsti učnega stila za svojega otroka.  
Predstavnica staršev s predmetne stopnje je izrazila zadovoljstvo, da so prepoznali 
učni stil otroka in s tem omogočili njemu prilagojeno učenje. 
 
Sklep: Starši so bili seznanjeni z zaključnim poročilom za šolsko leto 
2017/2018.   
 



 
Ad2 

 
Predstavitev predloga letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 2018/19 

 
Ravnateljica je predstavila osnutek letnega delovnega načrta šole za šolsko leto 
2018/2019 in opozorila na glavne točke osnutka.  
Ob predstaviti formativnega spremljanja sta predstavnika izrazila dvom o 
predelanosti celotne učne snovi. Ravnateljica je odgovorila, da bi morala biti 
osvojena vsa temeljna znanja. Straši učencev drugih razredov so pohvalili tak način 
dela. 
Predstavnica razredne stopnje je želela pridobiti informacijo, kako učitelj izbira 
vsebine pri NIP računalništvo. Ravnateljica je odgovorila, da ima tudi ta predmet svoj 
učni načrt, ki si ga lahko starši ogledajo na strani Ministrstva za šolstvo. 
 
Sklep: Starši so bili seznanjeni z letnim delovnim načrtom za šolsko leto 
2018/2019. 
 

Ad3 
 

Izvolitev predsednika sveta staršev in predstavnikov  komisije za prehrano 
 
 Prisotni starši so  izvolili svoje predstavnike. 
 
 
Sklep: Članica šolske komisije za prehrano v šol. letu 2018/2019 bo Anjana 
Pavlič. 
Novi člani upravnega odbora šolskega sklada pa so Tomaž Polšak, Aleš Horvat 
in Monika Gogala.  
 
 
Sklep: Predsednik sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 bo Robert Zlatanov, 
njegov namestnik pa Admir Memić. 
 
 

Ad4 
 
 

 
Poročanje predstavnikov staršev posameznih oddelkov o predlogih, ki so bili 
oblikovani na roditeljskih sestankih 
 
Starši so želeli informacijo, zakaj letos plačujejo košarko za dekleta in fante. 
Pomočnica ravnateljice je odgovorila, da šola tem dejavnostim še vedno brezplačno 
oddaja prostor, ne pomaga pa več pri plačevanju trenerja. V letošnjem šolskem letu 
je prišlo do nekaj sprememb v organizaciji dela v OŠ v Sloveniji in država namenja 
manj sredstev za nesistematizirane interesne dejavnosti. Opozorila je starše, da 
mora biti članarina za naše učence manjša kot na šolah, kjer klubi plačujejo najem 
prostora. 
Razpravljali  so o prehrani, kjer pa so bila mnenja različna.  



 
Sklep: Straši so bili seznanjeni, da mora šola upoštevati smernice 
Nacionalnega inštituta za zdravje. 
 
 

 
 

                                                          Razno 
 
Na zadnji seji sveta staršev v šolskem letu 2017/2018 je bil sprejet sklep, da učence 
in starše 9. razredov zaprosimo, da podarijo zgodovinske atlase šolski knjižnici. 
Učenci bi si jih v knjižnici izposodili. V primeru večjega interesa naj bi jih nekaj kupil 
še šolski sklad. 
Na prošnjo sta se odzvala samo dva učenca, šolski sklad pa je denar namenil 
družinam, ki so bile oškodovane zaradi požara.  
Na sestanek je prišla tudi učiteljica zgodovine in staršem predstavila odnos naših 
učencev do zgodovinskih atlasov in svoje mnenje o rabi le teh. 
 
Sklep: Šola bo kupila dodatne atlase za uporabo v šoli. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.00. 
 
 
    zapisala                                                                    predsednik sveta staršev 
Zvezdana Perko                                                                Robert Zlatanov 
 
 
 
 
 


