
Zapisnik 3. sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 3.6.2015 ob 19.00 uri na OŠ Šmartno v 

Tuhinju 

 

Lista prisotnih: priložena 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 

2. Učbeniki in delovni zvezki za šol. leto 2015/16 

3. Evalvacija vzgojnega načrta 

4. Razširjen program šole 

5. Razno 

 

 

K1 

Sklep: sprejme se zapisnik zadnje seje. 

K2 

Skrbnica učbeniškega sklada, Olga Drolc, je staršem predstavila novosti v upravljanju učbeniških 

skladov. 

Glede na spremembe, ki so stopile v veljavo z objavo novega Pravilnika o potrjevanju učbenikov ter 

Spremembami Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, je bil v maju 2015 posodobljen tudi 

Katalog potrjenih učbenikov, ki je podlaga za izbor učbenikov za prihodnje šolsko leto. Izbor 

učbenikov bomo na šoli pripravili do 19. 6. 2015. Sredstva, ki jih bo zagotovilo ministrstvo, bodo 

šolam razdeljena na podlagi napovedi nakupov v aplikacijo Trubar. To pomeni, da bo izposoja 

učbenikov iz učbeniškega sklada za učence tudi v prihodnje brezplačna. 

Predstavila  je tudi izbor delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16, ki so ga 

pripravili učitelji v sodelovanju z ravnateljico. izbor je v glavnem ostal enak lanskemu, z manjšimi 

spremembami. Te spremembe pa ne vplivajo na skupno nabavno ceno za posamezni razred. 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 2015/16. 

 

K3 

Darja Krašovec je predstavila analizo vzgojnega načrta in vzgojnega delovanja šole v šolskem letu 

2014/15 (priloga). Starši so imeli na vpogled tudi ključne šolske dokumente, ki opredeljujejo vzgojno 

delovanje, in sicer: Pravila šolskega reda, Hišni red, Vzgojni načrt šole ter Smernice za preprečevanje 

in obvladovanje nasilja.  

Tako učitelji (poročila)  kot tudi učenci (sestanek šolske skupnosti učencev) ugotavljajo, da smo na 

šoli občutljivi na pojave neprimernega  vedenja in ustrezno ukrepamo, kadar je potrebno,  zato  



hujših oblik nasilja na šoli ne opažamo.  Ugotavljamo pa, da je veliko predvsem verbalnega nasilja 

med učenci (posmehovanje, izločevanje, naslavljanje z vzdevki, nestrpnost  ipd.), ki pa je pogosto 

prikrito in ga zato tudi težje preprečujemo.  Naše prihodnje aktivnosti na področju preprečevanja 

nasilnega vedenja  bodo še naprej usmerjene predvsem proaktivne in preventivne dejavnosti na šoli 

(glej poročilo) ter učenje konstruktivnega reševanja konfliktov.  Zelo pomembno je tudi da učitelji 

takoj, ko zaznajo konflikte med učenci, ustrezno odreagirajo ter tako preprečijo nadaljevanje 

konfliktov v nasilje. 

Ob koncu šolskega leta je zagotovo v šoli bolj stresno, saj zahteva tako od učiteljev, učencev več dela, 

hkrati pa tudi od staršev več spremljanja, nadzora. Ravnateljica  je na kratko je povzela sestanek 

šolske  skupnost učencev ter želela slišati od staršev, v kolikor ima kdorkoli kakšno slabo izkušnjo, da 

naj opozori. Nihče od staršev ni izpostavil problematike. 

Poročilo:  

EVALVACIJA 

VZGOJNEGA delovanja v šol.pptx
 

 Starši  niso imeli pripomb oz. pobud na vzgojno delovanje šole in tudi sami niso izpostavili 

problematike z  nasiljem na šoli. 

V nadaljevanju je učiteljica matematike Tina Balantič staršem predstavila problematiko ne opravljanja 

domačih nalog v višjih razredih (od 6.razreda naprej), ki je v zadnjem letu  zelo pereča. Posledično 

seveda se to kaže v (ne) znanju učencev  in učnem uspehu (priloga analiza). Domače naloge pa so  

potrebne, koristne in za otrokov uspeh obvezne. 

Ker želimo to stanje preseči in ozavestiti tako učence kot starše, da je pisanje  domačih  nalog 

potrebno in smiselno,  so učitelji po več strokovnih sestankih sprejeli sklep, da bo   v prihodnjem  

šolskem letu  dolžnost pisanja domačih  nalog prioritetna naloga  v vzgojnem načrtu šole, s čimer 

bomo vse starše seznanili na prvem roditeljskem sestanku v  septembru 2015. V prvem mesecu bomo 

na šoli skrbno vodili evidenco opravljenih domačih nalog in pričakujemo, da bodo starši opravljanje 

nalog kontrolirali in poskrbeli, da bodo otroci izpolnjevali svoje dolžnosti. V kolikor se stanje kljub 

temu ne bo izboljšalo, bodo učitelji domače naloge seveda še vedno dajali, ne bodo pa več opravljali 

evidence.  

Sklep: starši podpirajo, da je pisanje domačih nalog v prihodnjem šol. letu prioritetna naloga v 

vzgojnem načrtu šole in se strinjajo, da je opravljanje šolskih obveznosti dolžnost otrok, da pa 

njihovo delo nadzirajo in poskrbijo, da je opravljeno, pa je dolžnost staršev. 

Poročilo na povezavi:  ..\DOMACE_NALOGE_Svet staršev.pptx 

K4 

Ravnateljica je predstavila predlog  razširjenega  programa šole za prihodnje šolsko leto, in sicer  

zimsko in letno šolo v naravi, tabor za sedmošolce  (tabor za 4.razred za prihodnje leto ni planiran, 

ker CŠOD ne izvaja več tri dnevnih taborov ampak samo petdnevne, kar pa učiteljice na aktivu niso 

potrdile), plavalni tečaj za tretješolce. 

Sklep: Potrdi se predlog razširjenega programa za prihodnje šolsko leto. 

 

../DOMACE_NALOGE_Svet%20staršev.pptx


K5 

 

 Ravnateljica je seznanila svet staršev, da bo v tem šolskem letu slikanje učencev potekalo  5. 

6. in 11. 6. 2015. Z ozirom na to, da je slikanje pred zaključkom šolskega leta in da starši 

večkrat pozabijo plačati položnico, podjetje Artpro želi pobrati denar na dan slikanja. Učenec 

odda naročilnico, plača osebi iz podjetja Artpro-ja in prejme potrdilo o plačilu. Tisti, ki bodo 

na dan slikanja pozabili denar, bodo denar prinesli na dan prejema fotografije. S konceptom 

slikanja se je pred dogovorom z podjetjem Artpro strinjala tudi predsednica sveta staršev. 

Ravnateljica je povedala, da je en starš nasprotoval pobiranju denarja, a se je vseeno potem 

strinjal s pobiranjem denarja. 

 Sklep: Starši se strinjajo, da učenci prinesejo denar, ki ga pobere predstavnik Artpro-ja. 

 

 Darja Krašovec je starše seznanila z Načrtom integritete šole ter pojasnila, da smo Komisiji za 

preprečevanje korupcije v tem tednu  oddali poročilo o izvedenih ukrepih iz načrta 

integritete. Zaposlene delovna skupina in skrbnik za izvajanje načrta opozarja na izvajanje 

ukrepov določenih v načrtu integritete. 

Sestanek je bil zaključen ob 21.10 uri. 

 

Zapisala: Darja Krašovec 


