
Zapisnik sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 28.5.2014 na OŠ Šmartno v Tuhinju v 

učilnici za angleški pouk. 

 

Prisotni: lista priložena 

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Analiza ankete za starše 

3. Učbeniki in DZ za šolsko leto 2014/15 

4. Novosti 2014/15 

5. Razno 

 

K1 

SKLEP: Zapisnik zadnje seje je bil soglasno sprejet. 

K2 

Pedagoginja Petra Potočnik je predstavila analizo ankete za starše, ki so jo  na šolski spletni 

strani izpolnjevali v mesecu marcu.  Rezultati ankete  kažejo, da je večina staršev zadovoljna  

z delovanjem šole, tako na področju izobraževanja kot tudi z organizacijo dejavnosti (prevozi, 

prehrana, krožki, izbirni predmeti…).  Ravnateljica je staršem pojasnila tudi projekt Bralna 

pismenost, ki poteka na šoli ter v zvezi s tem projektom   starše seznanila tudi  s hospitacijami 

(8x)  predstavnikov Zavoda za šolstvo in profesorice ddr. Barice Marentič Požarnik , ki so v 

preteklem mesecu potekale na šoli. Članek o ugotovitvah omenjenih strokovnjakov bo 

mogoče prebrati tudi v prihodnji številki Kamniškega občana. 

K3 

V skladu z določili Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov so učitelji pripravili izbor 

učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo uporabljali v prihodnjem 

šolskem letu. Učbenikom se veljavnost podaljšuje še eno šolsko leto, zato novih zamenjav  ne 

bo.  

Izbor delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv so učitelji predlagali ravnateljici, ta pa mora 

pridobiti soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezni razred. 

Skrbnica učb. sklada, Olga Drolc, je staršem predstavila izbor in opozorila na spremembe. Le 

v 7. in 9. razredu je izbor ostal enak lanskemu, v ostalih razredih so učitelji izbor 

racionalizirali. Po predstavitvi so se starši vključili v razpravo. Na izbor niso imeli pripomb, 

zato so zavzeli  

 

SKLEP: Svet staršev daje soglasje k skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih 

gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2014/15. 



K4 

Ga. ravnateljica je predstavila novost, ki se prične uvajati s prihodnjim šolskim letom, in sicer 

uvajanje neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 7. razred; šola bo učencem za šolsko leto 

2014/15  ponudila nemščino ter umetnost kot  neobvezni izbirni predmet v 4.razrede ter 

italijanščino  v 7.razredu. 

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključene 

ocene se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se 

obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti. 

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. 

 

K5 

- Starši so izpostavili potrebo po nadstrešku na postajališču pri šoli, kjer otroci čakajo 

na šolski avtobus. Ga. ravnateljica je pojasnila, da je šola že večkrat podala pobudo na 

občino za izgradnjo nadstreška, ter tudi pobudo za izboljšanje prometne varnosti v 

okolici šole (sprememba postajališča za avtobuse in šolske kombije z spremembo 

prostorske ureditve parkirišča pred šolo oz. kulturnim domom), vendar pa so zaenkrat 

pobude  še v fazi usklajevanja oz. načrtovanja. 

- Ga. ravnateljica je staršem predstavila obseg in  organizacijo šol v naravi in taborov za 

prihodnje šolsko leto, s katero so se starši strinjali. 

- Starši so izpostavili problem pretežkih šolskih torb. Šola se zaveda te problematike in 

skuša zmanjševati število učbenikov, DZ in potrebščin, ki jih morajo otroci dnevno 

nositi s seboj, garderobne omarice jim omogočajo tudi shranjevanje le teh, do 5. 

razreda pa učenci lahko stvari puščajo kar v matičnih učilnicah. Učence pa je potrebno 

tudi opozarjati, da s seboj prinašajo le stvari, ki jih nujno potrebujejo pri pouku. 

 

 

- Predsednica sveta staršev je člane obvestila, da z novim šolskim letom odstopa od 

funkcije predsednice zaradi osebnih razlogov. Člani sveta so sklenili, da bodo novega 

predsednika/co izvolili na prvi seji v novem šolskem letu. 

 

 

Zapisala: Darja Krašovec                                                                        Predsednica sveta 

staršev: 

Darja Trebušak 


