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ZAPISNIK 
 

3. seje sveta staršev šole in vrtca v šolskem letu 2012/13, dne 20. 3. 2013 ob 18. uri. 
 
Prisotni: priloga lista prisotnosti, Aleš Žitnik, ravnatelj; Suzana Geršak, pomočnica ravnatelja. 
 
Dnevni red: 

1. Kratko poročilo o učnovzgojnih rezultatih ob polletju. 
2. E-Asisten – predstavitev in zadovoljstvo in aktualna problematika. 
3. Predstavitev razvojnega načrta šole 2015/16. 
4. Projekti na šoli. 
5. Določitev novega predsednika sveta staršev. 
6. Razredna problematika 

 
Predsednica sveta staršev Darja Križnar je pozdravila vse navzoče. 
 
K 1. 
Pomočnica ravnatelja, Suzana Geršak, je predstavila poročilo o učnovzgojnih rezultatih ob 
polletju.  
Pripomb in vprašanj ni bilo. 
  
 
K 2.  
Ravnatelj, Aleš Žitnik, je predstavil program e-Asistent. Poudaril je, da je ta zadeva dobra za 
vodenje procesa. Zanj smo se odločili zato, ker podpira več kot Lopolis. Razrednik ima takoj 
informacijo, če učenec manjka, če ne dela domačih nalog in po elektronski pošti tudi obvesti 
starša. Starši lahko v e-asistentu opravičujejo odsotnost otroka, odjavljajo prehrano.  
Starši, ki imajo otroke že v srednjih šolah so s tem programom zelo zadovoljni, saj lahko vidijo, 
če otrok manjka pri kateri uri, vidijo ocene otroka. 
Starše je zanimalo, če bodo v e-asistentu lahko videli tudi kaj imajo otroci za domačo nalogo. 
Ravnatelj je odgovoril, da tega ne bo, da mora biti otrok odgovoren, si zapomniti ali zapisati, 
kaj ima za domačo nalogo. Starši pa naj bi še vedno hodili v šolo na govorilne ure. 
 
Predsednica sveta staršev Darja Križnar je dobila po elektronski pošti obvestilo staršev, da so v 
2. razredu še vedno problem uši. Mnenje staršev je, da se premalo ukrepa s strani staršev 
katerih otroci imajo uši in da ti otroci prekmalu pridejo v šolo. 
Ravnatelj je odgovoril, da bomo še enkrat dali na spletno stran šole obvestilo za uši. V 
publikacijo bodo napisali obvestilo, da so se pojavile uši in starši naj to podpišejo, da so s tem 
seznanjeni. Starše 2. a in 2. b razreda se tudi obvesti, da naj redno pregledujejo in odstranjujejo 
gnide in uši. 
Predstavnico staršev 8. a razreda je zanimalo, kako se upoštevajo zdravniška spričevala. Učenka 
je imela zdravniško spričevalo, da ne telovadi na dvovišinski bradlji, pa ga učiteljica športne 
vzgoje ni upoštevala. Ravnatelj je odgovoril, da učitelj glede zdravniškega spričevala ne sme 
presojati po svoje pri pouku. Lahko pa potem sam preveri pri zdravniku. 
Zanimalo jo je tudi zakaj pri učencih, ki imajo status športnika in so določena pravila, se ti 
dogovori ne upoštevajo in zakaj se otroku ne omogoči, da popravi slabo oceno. Ravnatelj je 
odgovori, da je dobil kar nekaj informacij od učiteljev. Nekateri učenci, ki imajo status športnika 
čakajo do konca, da bodo vprašani pri vseh predmetih.  Ni v skladu z zakonodajo, da bi se 
učenca pri vseh predmetih vprašalo naenkrat. Učenci se večkrat javijo in ne znajo. Učitelj 
potem ne more vprašati vse učence naenkrat, takrat ko bi sami želi. Namen statusa je, da si 
učenec naloge razporedi. 
Predstavnica staršev je povedala tudi, da je krivično ocenjevanje znanja pri nekaterih učiteljih. 
Učenec relativno zna snov ima pa slabo urejen zvezek in zato dobi slabšo oceno. Če učitelj 
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upošteva pri oceni tudi zvezek bi moral to prej povedati, da ocenjuje poleg znanja tudi zvezek. 
Ravnatelj je odgovoril, da so kriteriji ocenjevanja javno objavljeni in da je potrebno iti od 
predmeta do predmeta. Se strinja, da urejen zvezek prispeva k boljši oceni. Učitelji naj o tem 
prej obvestijo učence. 
Ravnatelj je poudaril, da je probleme vedno potrebno reševati najprej z razrednikom in z 
učiteljem, kjer je nastal problem. Če se zadeve ne da rešiti, pa je potrebno obvestiti ravnatelja 
šole.  
 
K 3. 
Ravnatelj Aleš Žitnik je informiral starše z razvojnim načrtom šole 2015/16. Načrt je objavljen v 
spletni učilnici. Razvojni načrt šole 2015/16 je svet šole sprejel. 
 
K 4. 
Ravnatelj, Aleš Žitnik in pomočnica ravnatelja, Suzana Geršak sta starše seznanila z projekti, ki 
potekajo  na šoli. To so Bralna pismenost, in Zagotavljanje kakovost vzgoje in izobraževanja, s 
samoevalvacijo. Pripravili smo bio vrt, kjer se bodo učenci navajali na samo pridelovanje hrane. 
Kandidirali smo na evropski projekt Živimo z zdravo naravo. Če bomo dobili potrjen projekt in 
sredstva, bomo septembra začeli z izmenjavo učiteljev in učencev 7., 8. in 9. razredov. S tem 
projektom živi cela šola. 
 
K 5. 
Sedanja predsednica sveta staršev, Darja Križnar, bi želela predati to funkcijo naprej, ker ima 
otroka že v 8. Razredu in je toliko časa tudi že predsednica. Novemu/i predsedniku/ci bo 
pomagala. Starši bodo do naslednje seje razmislili. Pomoč pri izbiri pa pričakuje tudi pri 
vodstvu šole.  
 
K 6. 
Razredna problematika 
Predstavniki staršev podružnice Kokrica so zopet izpostavili probleme v razredu učiteljice 5. c. 
Učiteljica ima dvojna merila, nihanja. Pritisk se dela na otroke in ti se jo bojijo. Ni prav, da se 
zadeve med učiteljico in starši rešujejo v razredu v prisotnosti učencev, ali pred učenci na 
parkirišču. Starši so učiteljici na govorilni uri povedali s čim niso zadovoljni in zaenkrat drugih 
postopkov ne želijo.    
Ravnatelj se je z učiteljico pogovoril. Učiteljica je dosledna in natančna. Učiteljica očita ostalim 
učiteljicam na Kokrici, da ne upoštevajo stvari, ki si jih morali narediti v razredu (učencem se 
preveč popušča), in so potem naslednje leto problemi pri njej v razredu.  
Ravnatelj je povedal tudi, da je bila dana anonimna prijava zoper učiteljico na Inpšektoriat 
MIZKŠ. Na to prijavo smo že poslali odgovor.  
 
Seja je bila zaključena ob 20.30 
 
Zapisala:                                                                                            Predsednica sveta staršev: 
Jožica Križman                                                                                     Darja Križnar    


