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Zapisnik 5. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/22 

    dne 31. 5. 2022, ob 18. uri, v zbornici šole 

 

 

 

Prisotni: lista prisotnosti, Petra Žontar, Aleš Žitnik, Karmen Podgoršek 

Opravičeno odsotni starši: predstavnica 9. c razreda  

Odsotni starši: lista prisotnosti 

 
 
Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje. 

2. Obravnava cen učbeniških kompletov za šolsko leto 2022/23. 

3. Aktualna problematika, mnenja, pobude. 

 

 

K1 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili prejšnji zapisnik sestanka Sveta staršev. 

 

K2 

Člani Sveta staršev so soglasno potrdili cene učbeniških kompletov za šolsko leto 2022/23. 

 

K3 

Predstavnik 8. a je izpostavil dostopnost do spletnih gradiv pri angleščini. Učenci namreč lahko 

dostopajo do gradiv samo omejen čas. Predlog staršev je, da bi bilo pametno, da so gradiva 

dostopna celo šolsko leto, ker so vezana na ocenjevanje.   

 

Predstavnica 6. c je izpostavila, da imajo v razredu veliko vzgojnih problemov zaradi učenca, ki 

se je razredu priključil sredi šolskega leta. Starše moti to, da se problemi rešujejo v času pouka. 

Predlagajo, da bi se učencem predstavila problematika, da bi se lažje soočali z dano situacijo in 

reagirali drugače na težave, ki se pojavljajo v razredu.  

Ravnatelj odgovarja, da mu je problem znan in da se ga rešuje. V reševanje je vpeta vsa 

svetovalna služba. Nimamo podpore zunanjih institucij. Probleme je potrebno reševati takoj in 

res je, da gre včasih tudi na račun pouka. Tudi učenci so seznanjeni s težavami učenca na način, 

ki je primeren za njihovo starost. 

Predstavnica 7. a predlaga nekaj institucij, na katere bi se lahko obrnili za pomoč. 
 

Predstavnica 6. c  je na pobudo staršev predlagala, če bi lahko starši nakazali simbolični znesek 

za šolski sklad namesto časopisnega papirja, ki se ga zbira na zbiralnih akcijah.  

Ravnatelj odgovarja, da želimo z zbiralno akcijo spodbujati učence, da vsak prinese vsaj nekaj 

papirja  Akcija je namenjena učencem, ne njihovim staršem.  

 

Predstavnik 2. a je izpostavil težave, ki se pojavljajo zaredi dečka, ki je v 2. a razredu. Deček je 

nasilen in nesramen do sošolcev in sošolk.  

Ravnatelj odgovarja, da s problemom ni seznanjen. Staršu predlaga, da naj se najprej obrne na 

razredničarko, ki bo pričela reševati težavo.  



 
 
 

Na koncu sestanka se je razvil pogovor o učni in vzgojni problematiki v  7. razredih, o skupinah 

ali nivojih v 8. razredih, o učnih načrtih, o minimalnih standardih znanja, kako ocenjujemo ali je 

ocena izkaz znanja ali česa drugega.  

Ravnatelj je povedal nekaj besed o finskem šolskem sistemu.  

 

 

Zapisali:                  Predsednik Sveta staršev: 

Petra Žontar                 Kurti Rakipov 

 

Karmen Podgoršek  


