
ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2014/2015 

z dne 1. 6. 2015 ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 

 

Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnica Julijana Kranjčec, psiholog Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov 

Opravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti 

Sejo vodil: predsednik sveta staršev 

Zapisnikar: Rjabina Hočevar 

 

Priložena lista prisotnih in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika. 

 

Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje  

2. Delovni zvezki za šolsko leto 2015-16 (potrditev cen za posamezne razrede) 

3. Okvirna organizacija dela v šolskem letu 2015-16 

4. Pobude, predlogi, mnenja staršev 

 

Predsednik je prebral dnevni red, na katerega prisotni niso imeli pripomb. 

Ad1)  

Na zapisnik ni bilo pripombe, zato je bil sprejet 

Sklep 1: zapisnik 2. seje v šolskem letu 2014/15 se potrdi in obesi na šolsko spletno stran. 

 

Ad2) 

Ravnateljica je predstavila seznam DZ s cenami za prihodnje šolsko leto, na katerega starši niso imeli nobenih pripomb. Sprejet je bil 

Sklep 2: starši so soglasno potrdili seznam delovnih zvezkov s cenami za šolsko leto 2015/16. 

 

Ad3) 

Ravnateljica je na kratko predstavila program dela za naslednje šolsko leto in pripomnila, da lahko tudi starši predlagajo kakšen program. 

Predloge nadstandardnih programov v septembru potrdi svet šole. 

- Plavanje v 1., 3. in 6. razredu 

- Ekskurzija 9. razredi 

- Valeta 9. razredi 

- Naravoslovni tabori in šole v naravi 

 

V 1. razred imamo trenutno vpisanih 49 otrok; podelitev spričeval bo potekala dne 24. 6. 2015; prvič letos v 4. in 5. razred prihajajo izbirni 

predmeti, ki jih bomo vključili kot interesno dejavnost. Največ zanimanja je bilo za športno vzgojo in računalništvo. 

 

Ad4) 

Predstavnik ljubljanskega aktiva sveta staršev je na kratko predstavil nekaj novosti (ki pa so objavljene tudi na uradni spletni strani ljubljanskega 

aktiva): 

- Pobuda, da aktiv spravi v pogon nova merila za sprejem v srednje šole; 

- Akcija MOL-a – Varna šola – v prihodnjem šolskem letu… 

- Analizo rezultatov o zadovoljstvu bo predstavnik poslal po e-pošti, da jo bomo lahko obesili na šolsko spletno stran. 

Ravnateljica je pripomnila, da bodo v prihodnjem šolskem letu predavanja na temo zdravja, ki jih bo izvajal Zavod za varstvo pri delu in bodo za 

učence obvezna; trajala bodo med poukom in sicer dve šolski uri. Tematika bo po razredih različna. 

 

Ad5) 

2A) Nič posebnega. 

2B) Starši so izpostavili spotikanje ob korenine dreves za prizidkom. 

3A) Nič posebnega. 

3B) Nič posebnega. 

4A) Nič posebnega. 

4B) Nič posebnega. 

5A) Vprašanje, zakaj so roditeljski sestanki tako skupaj. Podan je bil predlog, da bi imeli 1. in 2. razredi skupaj, 3. in četrti razredi skupaj itn. 

Sprejet je bil  

Sklep 3: roditeljski sestanki bodo v bodoče s časovnim zamikom. 

 

5B) Nič posebnega. 



6A) Nič posebnega, le v zvezi domačih nalog: če učenci ne naredijo treh nalog zapored, dobijo opomin (izvleček iz zapisnika roditeljskega 

sestanka). Podan je bil predlog, da se na uvodnih sestankih predlaga disciplinske ukrepe, ki jih potrdi svet staršev in svet šole. 

Vprašanje tudi, zakaj gospa Šober poučuje MAT na PS. Ravnateljica je pojasnila, da je usposobljena za poučevanje in da svoje delo opravlja 

odlično. 

7A) Nič posebnega. 

7B) Nič posebnega. 

8B) Nič posebnega, le pripomba, da je bila premestitev učenca dobra poteza in pa, da je količina malice za fante včasih premalo. Ravnateljica je 

povedala, da je v lakotnem kotičku hrane dovolj in da si jo učenci lahko vzamejo. Predstavnik je tudi povedal, da so se imeli na taboru zelo lepo. 

9A) Predstavnik se je zahvalil gospodu Koširju za uspešno razredništvo. 

 

Ravnateljica je pojasnila, da bomo učence zdajšnjih 5. razredov prerazporedili; sociogram bo kmalu narejen, starše pa bomo o spremembi 

pravočasno obvestili.  

Gospod Richter je pohvalil mentorstvo učencev (starejši mlajšim). Med vrstniška pomoč pa je zelo slabo obiskana in poteka dvakrat na teden. 

 

Starše zanima, če je možno v bodoče govorilne ure organizirati pred oziroma po pouku. Ravnateljica je povedala, da bi bil kljub spremembi 

obisk slab, saj so tudi popoldanske govorilne ure zelo slabo obiskane. 

 

Zvonjenja tudi v bodoče ne bo. 

 

Predsednik je povedal, da bomo morali izbrati novega predsednika sveta staršev in sicer na prvi seji v šolskem letu 2015/16, kjer bodo starši 

zbirali predloge in glasovali. 

Gospod Režek je predlagal gospoda Richterja, za namestnika pa gospoda Režka. Kar nekaj staršev se je s tem predlogom strinjalo. 

 

Seja je bila zaključena ob 18.05 uri. 

 

 

 

 

Zapisala:           Predsednik: 

Rjabina Hočevar          Marjan Režek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


