
Zapisnik  sveta staršev , ki je potekal dne 28.9.2011, ob 18.00 uri na OŠ 

Šmartno v Tuhinju 
 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2010/11 

3.  Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12 

4. Razno 

 

 

 

K 

 

Ker  je bila ga. Rafaela Kožlakar, prejšnja predsednica sveta staršev odsotna, je vodenje 

sestanka prevzela ga. ravnateljica Jožica Hribar. Predlagala je razširitev dnevnega reda in 

sicer s točko 

 

- izvolitev predsednika in podpredsednika sveta staršev. 

 

Svet staršev se je strinjal s spremembo dnevnega reda. 

 

 

K  

Člani sveta staršev so v letošnjem šolskem leti  večinoma novi, saj je prejšnjim potekel 

mandat. Mandat je potekel tudi predsednici sveta staršev, na kar je ga. ravnateljica na začetku 

opozorila in pozvala člane sveta, da izmed svojih članov izvolijo novega  predsednika in 

podpredsednika sveta staršev. 

 

Predlagali so dve članici, in sicer ga. Majo Poljanšek in ga.  Urankar, in se odločili za javno 

glasovanje. 

 

  

Sklep : 

 

1. Ga. Maja Poljanšek je izvoljena za predsednico sveta staršev. 

2. Ga. Janja Urankar je izvoljena za podpredsednico sveta staršev. 

 

Mandat članov  in predsednika  sveta staršev traja dve leti. 

 

V nadaljevanju je vodenje seje prevzela nova predsednica sveta staršev, ga. maja Poljanšek. 

 

 

K1 

 

Zapisnik zadnje seje je soglasno sprejet:. 

 

K2  

 



Pomočnica ravnateljice Darja Krašovec je podala poročilo o realizaciji Letnega delovnega 

načrta za šol. leto 2010/11. 

 

Sklep: Svet staršev daje  pozitivno mnenje  k  poročilu  o realizaciji LDN za  šolsko leto 

2010/11. 
 

K3 

 

Ravnateljica Jožica Hribar je predstavila predlog letnega delovnega načrta za šolsko leto 

2011/12. 

 

Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu Letnega  delovnega  načrta za šol. 

leto 2011/12 . 

 

K4 

 

 - Članica sveta staršev je izpostavila vprašanje, ali bi bila možna vožnja šolskega kombija na 

relaciji Sela – Podhruška na  preduro  zaradi nevarne in neosvetljene ceste na tej  relaciji.  

Povedala je, da je posredovala dopis na Občino Kamnik na Svet  za preventivo v cestnem 

prometu, vendar odgovora še ni prejel 

Ravnateljica je obrazložila organizacijo šolskih prevozov in zagotovila, da v kolikor to     

relacijo Svet za preventivo prepozna kot nevarno in odobri prevoz s kombijem, bo šola  le - 

tega tudi organizirala. 

 

- S strani dveh staršev je bil izpostavljen tudi pomislek o  nivojskem pouku. Ugotavljata,   da 

se otroci zaradi razvrščanja v nivoje  diskriminirajo, da nimajo možnosti za zadostno 

pridobivanje znanja in imajo zato kasneje probleme v srednji šoli. Ravnateljica je obrazložila 

postopek izbire oblike diferenciacije za vsako šolsko leto posebej (strokovni aktivi  pripravijo 

predlog, svet staršev obravnava in daje mnenje k predlogu, potrjuje svet zavoda) in 

zagotovila, da bomo pomisleke  posredovali učiteljskemu zboru, do naslednjega sestanka 

sveta staršev pa izvedli  anonimno anketo pri učencih in starših v zvezi z nivojskim poukom 

in za člane sveta staršev pripravili predstavitve nivojskega pouka. Tako bo imel svet staršev  

večji uvid v nivojski pouk  pred ponovnim potrjevanjem oblike diferenciacije za prihodnje 

šolsko leto  šolsko leto 2012/13. 

 

 

-Podan je bil tudi predlog, da na šolski spletni strani odpremo mail za odjavo/prijavo malice 

ali kosila. 

 

- ga. Metka Mozetič Pančur, članica v  aktivu sveta staršev  kamniško – domžalske regije  

(predsednik g. Meden) je starše obvestila, da bo vsa obvestila v zvezi z sodelovanjem v tem 

aktivu posredovala na šolsko spletno stran.  

 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.45 uri. 

 

 

Zapisala: 

Darja Krašovec 


