
Zapisnik sestanka sveta staršev, ki je potekal dne 7.6.2016 ob 18.00 uri na OŠ Šmartno v 

Tuhinju 

 

Prisotni: lista priložena 

 

Dnevni red: 

 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje. 

2. Učbeniki in delovni zvezki za šol. leto 2016/17. 

3. Ocena stanja doseganja prioritetnih ciljev 2015/16  na vzgojnem področju.  

4. Obravnava prispelih vlog za ravnatelja šole (reelekcija). 

5. Razno.  

 

K1 

Sklep: sprejme se zapisnik zadnje seje. 

 

K2 

Ga. Olga Drolc, knjižničarka, je predstavila izbor delovnih zvezkov in ostalih gradiv  ter cene 

po posameznih razredih za naslednje šolsko leto.  Delovne zvezke in ostalo gradivo starši 

kupijo sami (v naslednjih dneh bodo dobili promocijsko gradivo različnih knjigarn). 

 

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

učnih gradiv za posamezen razred. 

 

K3 

Darja Krašovec, pomočnica ravnateljice je predstavila aktivnosti šole na vzgojnem področju v 

šolskem leti 2015/16 (PTT priložen).  Prioritetna cilja  na vzg. področju sta bila v šol. letu 

2015/16 zmanjšanje verbalnega nasilja ter vzgajanje za odgovorno opravljanje šolskih 

obveznosti. Predstavila je aktivnosti, ki jih je šola izvajala preko celega leta na vzgojnem 

področju (izobraževanja, sodobne metode in oblike poučevanja, preventivno delovanje, vzg. 

načrt, skrb za varnost šolskega prostora,  tematske razredne ure, sodelovanje s starši, 

delavnice, prireditve, »menjalnica znanja«…), ter analizo ankete o nasilju za učence 6. in 

7.razredov.  Tako analiza ankete kot tudi ugotovitve učiteljskega zbora potrjujejo, da stanje na 

šoli v zvezi z nasilnim oz. nesprejemljivim vedenjem  ni alarmantno, vendar pa ugotavljamo, 



da je med učenci še vedno prisotno verbalno  nasilje (zmerjanje, dajanje vzdevkov, 

poniževanje), ki ga je pogosto težko zaznati, zato bo sistematično razvijanje socialnih veščin , 

osveščanje učencev in učenje pozitivnih strategij komuniciranja in reševanja konfliktov naša 

prioriteta tudi v prihodnjem šolskem letu. 

 

Petra Potočnik, pedagoginja, pa je predstavila  aktivnosti v zvezi z drugo  prednostno nalogo, 

in sicer odgovorno  opravljanje šolskih obveznosti (domače naloge). (PTT priložen.) Navedla 

je  razloge, ki jih navajajo učitelji, zakaj učenci ne delajo nalog (osebna (ne)organiziranost, 

pomanjkanje motivacije, ne razumevanje oz. neznanje), ter razloge, ki jih navajajo učenci,  

zakaj  nalog ne opravijo, ter njihovo videnje opravljanja  šolskih obveznosti (podano na šolski 

skupnosti učencev). Predstavila je tudi analizo DN ob koncu šol. leta, in sicer se je stanje 

glede opravljanja DN nekoliko izboljšalo v primerjavi z začetkom šolskega leta, učenci se 

bolj trudijo, opažamo večjo ozaveščenost pri učencih in starših o pomenu DN. 

 

Sklep: Starši podpirajo obe prioritetni nalogi na vzgojnem področju in soglašajo, da z 

njima nadaljujemo tudi v prihodnjem šolskem letu.  

 

K4 

Svet zavoda OŠ Šmartno v Tuhinju je dne 6.6.2016  zaprosil svet staršev šole za mnenje o 

kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja OŠ Šmartno v Tuhinju. 

 

Svet staršev je prejel eno prijavo  za ravnatelja šole, in sicer prijavo  ga. Jožice Hribar, 

dosedanje ravnateljice. Predsednica sveta staršev Sheila Sheikha Žavbi je predstavila vlogo 

ter priloženo dokumentacijo. Po razpravi je sledilo javno glasovanje. 

 

Sklep: Svet staršev OŠ Šmartno v Tuhinju soglasno daje pozitivno mnenje  kandidatki 

Jožici Hribar. 

Obrazložitev: Jožica Hribar s svojim dosedanjim 20 letnim delom dokazuje strokovne, 

pedagoške in organizacijske kvalitete ter  ustrezne kompetence pri vodenju šole, ima jasno 

vizijo in začrtane cilje. 

Svet staršev bo mnenje posredoval svetu zavoda OŠ Šmartno v Tuhinju. 

 

K5 



- Podan je bil predlog, da bi se učenci v šoli učili tudi desetprstnega uporabljanja 

računalniške tipkovnice; 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 20.00 uri. 

 

 

Zapisala: Darja Krašovec                 

 

                         Sheila Sheikha Žavbi,  

                          predsednica sveta staršev 


