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 ZAPISNIK 

 

2. seje Sveta staršev šole v šolskem letu 2018/19 20. 2. 2019 ob 18. uri. 

 

 

Prisotni: člani sveta staršev (priloga lista prisotnosti); Aleš Žitnik, ravnatelj; Karmen 

Podgoršek, Dijana Korošec, pomočnici ravnatelja.  

Opravičeno odsotna predstavnica 7. č razreda. 

Odsotni predstavniki 1. b, 4. b, 5. a, 7. a, 7. b, 7. c, 9. a, 2. c in 2. č razreda.  

 

Dnevni red 

1. določitev overovatelja zapisnika, 

2. pregled zapisnika 1. seje,  

3. primerjava rezultatov ob polletju, 

4. poročila z roditeljskih sestankov, 

5.  mnenja, pobude. 

 

 

  

K 1. 

Overovateljici zapisnika Sveta staršev sta gospa Meta Kraljič in gospa Maša Šemrov. 

 

K 2. 

Predsednik sveta staršev je vprašal vse navzoče, če imajo kakšno pripombo na zapisnik 

1. seje, ki jim je bil posredovan po e-pošti. Pripomb s strani prisotnih staršev ni bilo,  z 

dvigom rok je bil zapisnik soglasno potrjen. 

 

K 3. 

Ravnatelj Aleš Žitnik je predstavil primerjavo rezultatov (število učencev, število 

negativnih ocen, število učencev, ki niso napredovali v višji razred, število vzgojnih 

opominov) ob polletju 2018/19. Predstavil pa je tudi primerjavo za šolsko leto 2016/17 

in šolsko leto 2017/18. Število učencev se je povečalo (velik vpis tujcev). 

Ravnatelj je predstavil, kako v šoli pomagamo učencem tujcem. Od ministrstva imamo 

odobrenih 110 ur pomoči za tujce (1,7 ure na učenca letno), pomagamo jim v okviru 

projekta Popestrimo šolo, nudimo jim dopolnilni pouk, učitelji, ki imajo proste ure jim 

nudijo pomoč – tutorstvo. Učitelji si pomagajo z različnimi didaktičnimi pripomočki, ki 

so oblikovani prav za njih.  

 Predstavnica 8. b: Ali učenci tujci koristijo ponujene možnosti pomoči? 

Ravnatelj: Večina učencev se redno udeležuje ur pomoči. 
 Predstavnica 3. a: Ali država sistematično pristopa k reševanju tega problema? 

Ravnatelj: Šole problem že nekaj let izpostavljajo, ministrstvo za to nima pravega 

posluha. 

 Predstavnica 6. č: Ocene pri matematiki se v 6. razredu zelo znižajo glede na 5. 

razred.  

 Predstavnik  5. b: Ali se da narediti primerjavo ocen po oddelkih istega razreda 

na naši šoli in z drugimi šolami? 
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Ravnatelj: Kriteriji so po aktivih poenoteni, zapisani v LDN učitelja. Ocene pa so 

odvisne tudi od učencev v oddelku. Primerjavo med učitelji je težko narediti, Gaussova 

krivulja je pomaknjena na razredni stopnji v desno, strinja se, da so ocene previsoke. 

Ocenjuje, da so na predmetni stopnji ocene bolj realne, saj je število predmetov in 

učiteljev v oddelku večje in njihovi kriteriji zaradi večjega števila razredov, ki jih učijo, 

bolj usklajeni. 

Starši si lahko pogledajo učne načrte, kjer so zapisani minimalni cilji in ostali cilji, ki jih 

morajo učenci dosegati za določeno oceno na spletni strani ministrstva. 

Najboljši pokazatelj znanja so NPZ, ki so koristni tudi za učitelje, saj pokažejo, kje je 

znanje dobro, kje je potrebno znanje izboljšati in katere vsebine je potrebno še 

obdelati. Na osnovi NPZ ugotovimo, ali je šola nad ali pod slovenskim poprečjem, je 

pa tudi v veliki meri odvisno od generacij učencev.  

 Predstavnik 2. b: Zakaj učenci istih razredov ne pišejo enakih ocenjevanj znanja, 

saj bi na ta način pridobili neko primerljivost znanja in ocen? 

Ravnatelj: Ocenjevanja znanja so načrtovana po aktivih in enotna.   

  

K 4. 

 Predstavnica 6. č: Sočasni termini roditeljskih sestankov onemogočajo udeležbo 

staršev na sestankih. 

Ravnatelj: Roditeljski sestanki so razporejeni na tri dni. Upoštevali smo starost 

sorojencev. Na sestanke pa so vabljeni tako očetje kot mame. 

 Predstavnica 6. č: Na šoli je vse več primerov kajenja trave in elektronskih 

cigaret. Kako šola ukrepa v teh primerih? 

Ravnatelj: Tega problema se na šoli dobro zavedamo. Učitelji, ki to opazijo, vzamejo 

napravo in jo predajo ravnatelju. Starši jo morajo osebno prevzeti. Ob prevzemu so 

komentarji staršev velikokrat neprimerni in žaljivi. Obveščamo CSD in policijo. Pregled 

torb učiteljem in policiji ni dovoljen. Veliko delamo na preventivi, predavanja. 

 Predstavnica 2. a: Otroci med sabo trgujejo za prijateljstvo. Kaj se da v okviru 

šole narediti, da se žrtve opolnomoči glede tega? 

Ravnatelj: Otroci nižjih razredov drugače gledajo in razmišljajo o določenih zadevah kot 

starejši otroci, zato je na nižji stopnji boljši individualen pristop kot frontalno reševanje 

problema. Otroci se učijo z zgledom, pomemben je odnos staršev do problemov. 

Pereče probleme rešujemo, takoj ko se pojavijo. 

 Predstavnica 6. č: Učitelj pri urah kemije govori zelo tiho, učenci ne slišijo 

razlage in zato so ocene slabše.   

Ravnatelj: Na hospitacijah tega občutka ni imel, učenci so bili do učitelja zelo spoštljivi. 

Z učiteljem se bo pogovoril.  

 Predstavnik 5. b: Pohvalil je učiteljico, predvsem njeno predstavitev na 

roditeljskemu sestanku. Prebrala je anonimna mnenja učencev o tem, kaj se jim 

pri njenem delu zdi dobro, kaj jih moti, kako se počutijo v razredu. Predlaga, da 

bi tudi ostali učitelji izvedli podobno anketo. 

Ravnatelj: Pet učiteljev na šoli uvaja projekt formativno spremljanje, pri katerem se 

odgovornost za pridobivanje znanja v veliki meri prenaša na učence in upamo, da bo 

tak način dela pogostejši.  

V okviru projekta Kakovost v VIZ smo izvajali notranje presoje delavcev šole. Sodelovali 

smo tudi v projektu Samoevalvacije v okviru Šole za ravnatelje. Izkušnje, pridobljene pri 

tem projektu, nam koristijo pri našem delu. 
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 Predstavnica 9. c: Zakaj ni več najave kontrolnih nalog na spletni strani šole? 

Ravnatelj: Kontrolne naloge so sedaj najavljene samo še v eA. Razmislili bomo o tem 

predlogu. 

 

 

K 5. 

Ravnatelj predstavi ponudbo SPV PEŠBUS in BICIVLAK, ki spodbuja aktivno pot v šolo, 

zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev. Staršem bo poslal povezavo do 

spletne strani. 

Starši projekt podpirajo, a bi se sami težko vključili kot spremljevalci. O tem se bo 

odločalo, ko bo občina podrobno predstavila možnosti za izvedbo projekta. 

 

Ravnatelj je povedal, da je energetska sanacija na Kokrici končana, potreben je še 

priklop na toplotno črpalko. Načrtovana je širitev vrtca za dva oddelka, ni pa še 

določen čas izvedbe.  

V dveh letih naj bi bila energetsko sanirana še matična šola. 

 

 Predstavnik 6. b: Nekatere knjige, zlasti slikanice, so strgane in umazane. Koliko 

knjig na leto se odpiše in koliko novih se kupi za šolsko knjižnico?  

Ravnatelj: Ministrstvo nam za nakup knjig odobri 2000 € na leto. Knjižničarka kupi za ta 

denar strokovno literaturo, knjige za Cankarjevo tekmovanje, ostalo nameni za nakup 

novih knjig. Vsako leto se več knjig odpiše kot nabavi.  

 

 

   

Seja je bila zaključena ob 19.45. 

 

 

  

 

Številka: 900-2/2019/1 

 

 

Zapisala:                                                               Predsednik Sveta staršev: 

Karmen Podgoršek                                                               Kurti Rakipov 

               

Dijana Korošec 

 

 

Overovatelja zapisnika: Meta Kraljič      
                      

 

 

                                     Maša Šemrov    


