
Zapisnik sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 12.4.2011 na OŠ Šmartno v Tuhinju, s 

pričetkom ob 18.00 uri. 

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 

2. Analiza vprašalnika za starše 

3. Subvencije 

4. Razno 

Ga. predsednica sveta staršev Rafaela Kožlakar je  predlagala, da se pod točko razno 

obravnava predlog diferenciacije za šolsko leto 2011/12 in izvolitev predstavnika v Aktiv 

svetov staršev kamniško – domžalske regije. 

Člani sveta staršev so se strinjali s predlogom in sprejeli dnevni red. 

K1   Sklep: sprejme se zapisnik zadnje seje. 

K2  

Pedagoginja  Petra Potočnik je podrobno predstavila  analizo anketnega vprašalnika za starše, 

v nadaljevanju pa sta pomočnica ravnateljice ter ravnateljica obrazložili tudi  kritike 

(posamične), ki so bile zapisane na vprašalnikih. 

Starši niso imeli dodatnih vprašanj ali pripomb na analizo. 

Analiza vprašalnikov  je priložena. 

K3 

Pedagoginja Petra Potočnik je predstavila  prenovljene kriterije za dodelitev subvencij za šolo 

v naravi ter tabore, ki smo jih zaradi novega zakona o subvencioniranju 

prehrane  prilagodili  in uskladili s kriteriji za dodelitev subvencionirane prehrane. 

Starši niso imeli pripomb na  kriterije. 

K4 

- Ga. ravnateljica Jožica Hribar je podala predlog  za  oblike diferenciacije za prihodnje 

šolsko leto. 

Sklep: Svet staršev daje pozitivno mnenje k predlogu diferenciacije za prihodnje šolsko 

leto, in sicer: od 4. do 7.razreda se izvaja fleksibilna diferenciacija, v 8. in 9.razredu pa 

nivojski pouk (pri matematiki, slovenščini in angleščini). 

-    Predsednica sveta staršev Rafaela Kožlakar  je  starše seznanila, da je ga. Kanc, dosedanja 

predstavnica sveta staršev v Aktivu sveta staršev kamniško -  domžalske regije, podala 

odstopno izjavo in zato predlaga, da svet staršev izvoli  dva nova predstavnika, ki bi 

sodelovala v tem aktivu. Sodelovanje pa je prostovoljno. 

Kot predstavnico sveta staršev so starši predlagali ga. Metko Pančur Mozetič, ki se je   s 

predlogom strinjala.  Ga. Metki   Mozetič bomo posredovali dokumentacijo Aktiva in kontakt 

s predsednikom g. Medenom. 

-    g. Florjančič je predlagal, da v prihodnjem šolskem letu  lahko organizira delavnico za 

starše o  možnostih blokiranja neprimernih vsebin na računalniku. Program bosta pripravila v 

sodelovanju z  učiteljico računalništva na šoli. 

Sestanek je bil zaključen ob 19.30 uri. 

Darja Krašovec 


