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Zapisnik z 2. seje sveta staršev v šol. letu 2010/11 z dne 16. 2. 2011 
 
Prisotni: glej prezentno listo v prilogi. 
 
Dnevni red: 

1. prvo leto izvajanja vzgojnega načrta in pravil šolskega reda, 
2. poročilo z roditeljskih sestankov, 
3. aktualna problematika, mnenja, pobude; 

 
K 1 
Poročilo prve točke sta pripravili gospa Sonja Cvek in Urške Ude. Za izvajanje vzgojnega načrta 
ustanovljena strokovna skupina, ki spremembe postopna uvajanja. Vsako leto določijo 
področje, ki ga bodo natančneje obdelali. Novost letošnjega šolskega leta  je izvajanje  
postopkovnika, katerega osnova so bile med letom pridobljene izkušnje. 
Maja  leta 2010 je bila izvedena evalvacija med učitelji, glede učinka izvajanja postopkovnika. 
Učitelji ugotavljajo, da jim le ta pri delu pomaga. Splošna ugotovitev je bila, da učenci 
postopkovnik jemljejo resno. 
Na 1. sestanku strokovne skupine je bilo ugotovljeno, da se v zvezi z izvajanjem vzgojnih 
ukrepov stvari spreminjajo. Z uvedbo  Pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli učenec 
lahko dobi  tri administrativne vzgojne opomine, po tem lahko šola učenca prešola . 
 Za učence, ki večkrat napravijo prekrške, se strokovna skupina odloča tudi med različnimi 
vzgojnimi ukrepi, kot so:  
      -    priprava in predstavitev plakata na določeno temo 

- predstavitev bontona 
- priprava seminarja na določeno temo 
- pomoč sošolcem pri učenju 
- pomoč sošolcem pri učenju v podaljšanem bivanju 
- branje določenih vsebin in knjig 
- uporaba mediacije in restitucije 
- nadzor med odmorom … 
 

K 2 
Svet staršev je sprejel sledeče sklepe: 

- učencem naj med poukom oz. v šoli ne bo dovoljena uporaba mobilnih telefonov, razen             
v nujnih primerih, oz. z  vednostjo učitelja, 

- količina papirja v zbiralni akciji naj bo v razumnih količinah, 
- ne prevelika  količina domačih nalog pred počitnicami, 
- otroci naj malico pojedo sede za mizo pod nadzorom učitelja, 
- vračanje rumenih klobučkov prvošolcev za naslednjo generacijo 

 
K 3 
Vprašanja staršev: 
Vprašanje: 
Zakaj že drugič sovpada sestanek Sveta staršev z roditeljskim sestankom v vrtcu?  
Odg.:Gospod ravnatelj odgovarja, da ve, da se je to zgodilo, vendar zaradi počitnic v 
prihodnjem tednu in še nekaterih drugi obveznosti, ni bilo mogoče drugače. Kljub temu bi 
lahko pričeli vsaj uro kasneje. Sestanki naj bi se v prihodnosti ne prekrivali. 
Vprašanje: 
Kako bo prihodnje leto z zimskimi počitnicami? 
Odg.:Ministrstvo za šolstvo bo sporočilo po obravnavi v prihodnjem tednu. 
Vprašanje in predlog : 
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Kako otroke preusmeriti od Facebooka?  
Predstavnica staršev predlaga več skupnih druženj otrok, staršev in učiteljev na šoli. Zato 
predlaga organizacijo dogodkov, ki bi otroke združevala na družabnem in ne samo medijskem 
nivoju. 
Starši tudi predlagajo, naj pred počitnicami učitelji, predvsem pri matematiki, otrokom ne dajo 
preveč domače naloge. 
Zavračanje malice v večjih količinah poskusimo zmanjšati s tem, da bodo otroci na nižji stopnji 
malicali v jedilnici, otroci na predmetni stopnji naj bi malicali v razredu sede za svojo klopjo, 
dokler ne pojedo. 
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