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Zapisnik 3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/20 

     dne 28. 5. 2020 ob 18. uri 

 

Prisotni: lista prisotnosti, Aleš Žitnik, Dijana Korošec, Karmen Podgoršek 

Opravičeno odsotni starši: Gračnar, Pečarič, Tršan 

Odsotni starši: lista prisotnosti 

 
Dnevni red: 

 

1. pregled zapisnika 2. seje, 

2. predlog ravnatelja o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezen razred, 

3. kandidacijski postopek za volitve v svet šole, 

4. volitve v svet šole, 

5. razno. 

 

K1 

Dnevni red se je nekoliko spremenil. Najprej so predstavniki Sveta staršev obravnavali 3. in 4. 

točko dnevnega reda. S strani predsednika staršev je bil podan predlog za predstavnika staršev 

v Svet šole in to sta  g. Aleš Bešter in g. Kurti Rakipov. Starši so se z obema predlaganima 

kandidatoma strinjali in ju z dvigom rok soglasno potrdili.  

 

K2 

Starši so soglasno potrdili prejšnji zapisnik sestanka Sveta staršev. 

 

K3:  

Starši so prejeli seznam delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. Ravnatelj je povedal, da so 

se za gradiva odločili učitelji na ravni aktiva. Za prvo triado so vsa gradiva brezplačna. Učitelji 

izbirajo gradiva, ki so primerna za uporabo IKT. Ceno gradiv določi država, je pa res, da so  

večinoma delovni zvezki, ki so uporabni samo eno leto, ker jih učenci izpolnjujejo. 

 

K4:  

Predstavnika 6. a zanima, zakaj ni odprt prehod na Bleiweisovo cesto. 

Ravnatelj odgovori, da imamo s strani občine prepoved uporabe igrišč pri šoli in posledica tega 

je, da so vrata zaklenjena. 

Starši so pohvalili hitro odzivnost vseh zaposlenih na situacijo, v kateri smo se znašli. Pohvalili so 

posebej še nekaj učiteljic, ki so se maksimalno potrudile in snemale filmčke, navodila in podobno. 

Ravnatelj je starše seznanil, da smo z doniranimi računalniki pokrili 62 otrok in razdelili kar nekaj 

kamer, da so lahko učenci nemoteno delali. Povedal je tudi, da je znanje učencev različno, da je 

bilo kar nekaj neodzivnih učencev, za katere se zna zgoditi, da bodo imeli predmetne izpite. 

Ravnatelj je pohvalil učitelje, njihovo solidarnost in pomoč do sodelavcev in hitro odzivnost, 

pohvalil pa je tudi starše, ki so pomagali otrokom in strpno sodelovali z učitelji. 

 

 

Zapisali:        Predsednik sveta staršev: 

Dijana Korošec       Kurti Rakipov 

Karmen Podgoršek 


