
Zapisnik sestanka sveta staršev OŠ Šmartno v Tuhinju, ki je potekal dne 26.5.2010 s 
pričetkom ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v Tuhinju, v učilnici št. 224 
 
 
DNEVNI RED: 
 
1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Oblike diferenciacije v šolskem letu 2010/11 
3. Zakon o šolski prehrani(predlog) 
4. Vzgojni načrt – evalvacija 
5. Učbeniški sklad 
6. Razno 
 
 
 
K1 
Sklep: Sprejme se zapisnik zadnje seje. 
 
K2 
Ga.  ravnateljica je predstavila predlog  šole za  oblike diferenciacije za šolsko leto 2010/11, 
učiteljica matematike Tina Balantič pa je predstavila konkreten primer poučevanja na treh 
nivojih.  Pedagoginja Petra Potočnik  je pod drugo točko  predstavila tudi analizo ankete o 
nivojskem pouku. 
 
Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu diferenciacije za prihodnje šolsko 
leto, in sicer: od 4. do 7.razreda se izvaja fleksibilna diferenciacija pri treh predmetih: 
matematiki, slovenščini in angleščini, v 8. in 9.razredu pa nivojski pouk. 
 
 
K3 
Vodja šolske prehrane Andreja Zupančič je članom sveta  predstavila  novosti, ki jih prinaša 
Zakon o šolski prehrani s prihodnjim šolskim letom. 
 
K4 
Pedagoginja Petra Potočnik je predstavila analizo ankete o   vzgojnem načrtu (priloga). G. 
Slapnik je izpostavil pripombo, da ga je zmotilo vprašanje »ali se vaš otrok v šoli počuti 
varno«, saj je mnenja, da on kot starš na to vprašanje ne more odgovoriti. Izpostavil je tudi 
problem, da se v njegovem primeru šola ni odzvala, ko je opozoril na nasilje nad njegovim 
otrokom. 
Ga. ravnateljica je pojasnila, da  samoevalvacija narekuje, da se pri evalviranju našega  dela 
vedno upošteva vse vpletene, torej starše, učitelje in učence, zato je tako vprašanje popolnoma 
na mestu. Otroci se običajno o počutju na šoli zaupajo svojim staršem in zato je smiselno, da 
nam starši podajo informacije o tem, saj je v našem interesu, da se vsi otroci v šoli dobro 
počutijo. 
Na drugi očitek je ravnateljica pojasnila, da je šola ob opozorilu na (spolno) nasilje takoj 
odreagirala  v skladu s svojimi pristojnostmi, kar pomeni, da je primer predala v obravnavo 
pristojnim institucijam (Center za socialno delo,  Svetovalni center za otroke, starše in 
mladostnike, policija), saj sami  ne smemo ukrepati izven naših pristojnosti , kar nam narekuje 
zakon. Primer je  raziskala tudi šolska inšpekcija, ki je izdala sklep, iz katerega je razvidno, da 
je šola ravnala strokovno.  



K5 
Knjižničarka Olga Drolc je predstavila  novosti na področju učbeniškega sklada ter 
predstavila predlog  izbora delovnih zvezkov in učbenikov, ki  so ga pripravili učitelji za 
posamezen razred. 
 
Sklep: Sprejme se predlog za   delovne  zvezke  in učbenike za vse razrede za šolsko leto 
2010/11. 
 
K6 
Starši so pohvalili revijo šolskih pevskih zborov. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri. 
 
 
Zapisala: Darja Krašovec 


