
Zapisnik sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 31.5.2012 ob 19.00 uri na OŠ Šmartno 

v  Tuhinju 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje (dosegljiv na spletni strani šole). 

2. Analiza nivojskega pouka  

3. Oblike diferenciacije v šolskem  letu 2012/13. 

4. Analiza vprašalnika-samoevalvacija. 

5. Predlogi za predstavnike staršev v Pritožbeni komisiji. 

6. Načrtovanje za novo šolsko leto. 

7. Razno. 

 

Predsednica sveta staršev ga. je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer se doda točka: 

- Izbor delovnih  zvezkov  za šolsko leto 2012/13  

Dnevni red se tako glasi: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje (dosegljiv na spletni strani šole). 

2. Izbor delovnih  zvezkov  za šolsko leto 2012/13  

3. Analiza nivojskega pouka 

4. Oblike diferenciacije v šolskem  letu 2012/13. 

5. Analiza vprašalnika-samoevalvacija. 

6. Predlogi za predstavnike staršev v Pritožbeni komisiji. 

7. Načrtovanje za novo šolsko leto. 

8. Razno. 

Sklep: Sprejme se sprememba dnevnega reda. 

 

K1 

Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje seje sveta staršev. 

K2 

Knjižničarka Olga Drolc  je predstavila izbor delovnih zvezkov  in učbenikov za posamezni 

razred za šolsko leto 2012/13, ki so ga pripravili učitelji. Po pravilniku o učbeniških skladih 

pa si mora šola pridobiti soglasje sveta staršev za skupno nabavno  ceno. 

Sklep: Svet staršev daje soglasje  za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov za 

posamezni razred za šolsko leto 2012/13. 

K3 

Pedagoginja Petra Potočnik je predstavila analizo  anketnih vprašalnikov o nivojskem pouku 

staršev 8.razreda in učencev 8. in 9.razredov. Priloga:         



NIVOJSKI 
POUK_analiza vprasalnika_dec.2011.pdf

 

K4 

Ravnateljica Jožica Hribar  je predstavila predlog šole  o oblikah diferenciacije, in sicer, da se 

tudi  v šolskem letu 2012/13 izvajajo naslednje  oblike diferenciacije: od 4. do 7.razreda se 

izvaja fleksibilna diferenciacija, v 8. in 9.razredu pa nivojski pouk pri matematiki, slovenščini 

in angleščini. 

Pojasnila je še, da s spremembo zakonodaje  sklep o obliki diferenciacije v bodoče  sprejme 

samo  učiteljski zbor, in ne več svet zavoda, kot je to bilo do sedaj. 

Večina članov sveta staršev je podala pozitivno mnenje k predlaganim oblikam 

diferenciacije za prihodnje šolsko leto. 

K45 

Pedagoginja Petra Potočnik  je predstavila analizo vprašalnikov o samoevalvaciji. 

Ravnateljica je ob tem razložila, kako poteka projekt samoevalvacije,  kakšne aktivnosti  

izvajamo na  šoli in na katerih področjih (IKT, iskanje ključnih podatkov, osebni športni 

karton) napredek učencev  ter usmeritve za vnaprej. Poudarila je, da z delom na izbranih 

področjih samoevalvacije  spodbujamo razvoj  ključnih  kompetenc, ki jih mora razvijati  

sodobna šola. Večina staršev opaža napredek  na izbranih področjih, prav tako tudi učenci, 

vendar nekoliko manj. 

Priloga: 

PROJEKT 
SAMOEVALVACIJA_ANALIZA VPRAŠALNIKA.pdf

 

K6 

Ravnateljica je starše seznanila, da je potekel mandat članom pritožbene komisije. Zato  je 

potrebno imenovati dva predstavnika staršev. Svet staršev je predlagal dve članici, ki sta se s 

kandidaturo strinjali. 

Sklep:  predstavnici staršev v pritožbeni komisiji šole sta: 

1. Janja Urankar 

2. Pavla Gorjan 

 

K7 



Ravnateljica je predstavila plan  taborov in šol v naravi za prihodnje šolsko leto, in sicer na 

šoli načrtujemo:  

- 4.razred:   tro- dnevni tabor, 

- 5.razred: letna šola v naravi 

- 6.razred: zimska šola v naravi 

- 7. razred: naravoslovni tabor 

Starše je povprašala za njihovo mnenje, saj je navedene dejavnosti potrebno  v tem času 

gospodarske krize  še bolj preudarno  in skrbno načrtovati. Vse  dejavnosti bodo  potekale 

preko CŠOD- jev, kar je  cenovno  najbolj ugodno. 

Mnenje: starši se strinjajo s predlagano  obliko  organizacije taborov in ŠN. 

K8 

- Podano je bilo vprašanje glede organizacije jutranjega varstva na PŠ Sela.  

Ravnateljica je obrazložila, da  šola glede na normative za izvajanje jutranjega varstva 

(najmanj 5 učencev) le -  tega ne more izvajati, smo pa na  ustanovitelja Občino Kamnik 

posredovali  vlogo za odobritev jutranjega varstva, a žal še nismo dobili odgovora. 

 

- Podano je bilo vprašanje, ali bo  plačilo za slikanje učencev sedaj vedno zaračunano na 

položnicah, saj  je staršem veliko bolj ustrezno, da otroci prinesejo gotovino. 

Ravnateljica je podala odgovor, da je v preteklosti prišlo do pritožbe starša v zvezi s 

poslovanjem z gotovino, zato smo se odločili, da sedaj poslujemo le preko položnic.  Če 

pa starši  menijo, da bi raje plačevali slikanje z gotovino, se bo na ustreznih strokovnih 

službah pozanimala glede ustreznosti le tega in jim odgovor posredovala na prvem 

sestanku v novem šolskem letu. 

 

- Podano je bilo tudi vprašanje, ali se res zapira PŠ Sela. Ravnateljica je obrazložila, da se o 

tem ni nikoli govorilo in da je tudi javni interes, da se podružnične šole ohranjajo. Res pa 

je, da  nekateri starši, ki sodijo v šolski okoliš PŠ Sela, svoje otroke prepisujejo v Kamnik 

oz. druge šole in zato se nam število učencev vsako leto manjša. O tej problematiki smo 

že v preteklem šolskem letu seznanili predsednike KS Tuhinjske doline Sela in se 

dogovorili, da bodo v svojih skupnostih skušali vplivati na te starše. Vendar žal ne 

opažamo spremembe na bolje glede vpisa. Naša  želja in poslanstvo je vsekakor, da se 

podružnične šole ohranjajo, saj dokler je v kraju šola in v njej otroci- kraj živi.   

 

Sestanek je bil zaključen ob  21.00 uri. 

 

Zapisala: Darja Krašovec 


