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ZAPISNIK 

 

sestanka  sveta staršev, ki je bil 7. 6. 2016 ob 17. uri  

v zbornici Osnovne šole  Idrija 

 
Prisotni predstavniki razredov: 1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 3. c, 4. a, 4. b, 5. a, 5. b, 7. a, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 1. in 3. PŠ 

Godovič, 2. PŠ Godovič, 4. in 5. PŠ Godovič, PŠ Zavratec 

Opravičili odsotnost: 1. a, 9. b, 9. c, NIS 

Odsotni: 2. c, 4. c, 6. a, 6. b, 6. c, 7. b, PPVI 

Ostali prisotni: Ivica Vončina,  ravnateljica šole, Zdenka Rejc in Zdenka Skrt, pomočnici ravnateljice, Metka Rupnik, 

predstavnica staršev v svetu šole 

Zapisnikar: Mojca Kokošar 

 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika predhodne seje 

2. Predlog skupne nabavne cene učbenikov, delovnih zvezkov in pripomočkov  2016/17 

3. Predlog nadstandardnih storitev v novem šolskem letu  

4. Novosti v šolskem letu 2016/17 

5. Poročilo delovne skupine o Vzgojnem načrtu in Pravilih šole 

6. Poročilo o delu staršev v Aktivu svetov staršev notranjskih OŠ in Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije  

7. Predlogi in pobude  

 

 

K točki 1. 

Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb. Člani so sprejeli 

SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje seje sveta staršev.  

 

K točki 2. 

Predsednica sveta je predstavila predlog nabavne cene učbenikov, delovnih zvezkov in pripomočkov za šolsko leto 2016/17. Člani 

sveta staršev so predlog učbenikov, delovnih zvezkov in pripomočkov, ki jih bodo učenci uporabljali v novem šolskem letu, prejeli 

kot gradivo za sestanek sveta. Davorin Lampe je opozoril, da je pri pregledu delovnih zvezkov svojih otrok ugotovil, da so delovni 

zvezki pri slovenščini za 7. in 9. razred precej neizpolnjeni, prav tako pri geografiji in nemščini za 7. razred. Metka Rupnik je 

povedala, da so delovni zvezki 4. razreda že od prvega razreda dalje do konca šolskega leta izpolnjeni in jih učenci izpolnjujejo 

sproti.    

SKLEP 1: Vsi predstavniki razredov pridobijo podatke o izpolnjenosti delovnih zvezkov za svoj razred in številke po 

elektronski pošti do konca tedna sporočijo na šolo. Analizo šola predstavi na jesenskem svetu staršev. V naslednjem 

šolskem letu naj šola in starši sproti spremlja izpolnjenost delovnih zvezkov in v primeru, da le ti ne bodo primerno 

izpolnjeni, pridobi od posameznih učiteljev obrazložitev  o vzrokih za tako stanje. Ne glede na navedeno prisotni sprejmejo 

SKLEP 2: Svet staršev potrdi skupno nabavno ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/17. 

 

K točki 3. 

Ravnateljica je predstavila nadstandardne storitve v novem šolskem letu. Odslej bodo v CŠOD vsako leto hodili učenci 2., 4. in 8. 

razreda. Učenci PŠ Godovič bodo v CŠOD odhajali vsakih nekaj let. Učenci 6. razreda bodo kot doslej šli v šolo v naravi na 

Lošinj. Starši, ki bi šolo v naravi težko financirali, lahko zaprosijo za subvencijo. V šolskem letu 2016/17 učenci 8. razreda ne 

bodo šli v CŠOD, ker so tam bili že v 7. razredu. Organizirana bosta tabora za nadarjene učence, in sicer za II. in III. triado.  

Renata Žugič Jurman je pohvalila učiteljice 2. razreda, ki so v tem šolskem letu peljale učence v CŠOD.  

Za učence od 3. do 5. razreda bo organiziran plavalni tečaj. Smučarskega tečaja šola ne bo organizirala, ker so stroški previsoki za 

mnogo družin. V zadnjih letih, ko je bil smučarski tečaj organiziran, se ga je udeleževalo zelo malo otrok.  

Bogdan Jesenko je povedal, da letos učenci PŠ Godovič niso bili povabljeni k udeležbi na taboru za II. triado. Na osnovi 

povpraševanj staršev, je bila udeležba omogočena že po poteku datuma za prijavo. Prosi, da se v bodoče zagotovi enake možnosti 

pri prijavah tudi podružnicam.  



Ravnateljica se je zahvalila staršem PŠ Zavratec, ki s prevozi učencev pomagajo šoli pri organizaciji dni dejavnosti. 

K točki 4. 

Ravnateljica je predstavila novosti v novem šolskem letu. V 6. razredu bo uveden neobvezni izbirni predmet in drugi tuji jezik 

angleščina v 2. razredu. Predvidoma bo v naslednjem šolskem letu na šoli 27 oddelkov, trije 5. razredi, število oddelkov na PŠ 

IUOMPP se bo zmanjšalo. Projekt Zdrav življenjski slog se bo nadaljeval tudi v naslednjem šolskem letu.  

 

K točki 5. 

Anita Jesenko je podala kratko poročilo delovne skupine o Vzgojnem načrtu in Pravilih šole. 

 

K točki 6. 

Anita Jesenko je podala poročilo o delu staršev v Aktivu svetov staršev notranjskih OŠ in Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije 

(ZASSS). Starše je povabila, da si ogledajo njihovo spletno stran. V prihodnje se načrtuje načrtno spremljanje udeležbe staršev pri 

financiranju šolskega programa, saj je bilo na posvetu ZASSS, 2. 4. 2016 na OŠ Sečovlje ugotovljeno, da obstajajo velike razlike 

med šolami. 

 

K točki 7. 

Ravnateljica je podala neuradne rezultate NPZ, iz katerih je razvidno, da so bili učenci 9. razreda nad slovenskim povprečjem, 

učenci 6. razreda pa ne. LDN je bil v celoti izpeljan. 

V nadaljevanju je podala še nekaj informacij. 

Zaradi veljavne zakonodaje, šola ne sme pošiljati položnic po elektronski pošti, zato jih bo pošiljala po navadni pošti. 

Opozorila je, da javni uslužbenci ne smejo sprejemati daril, vrednejših od 20,86 eur. 

Pohvalila je delovanje šolske skupnosti in sodelovanje učencev v njej.  

Učiteljica glasbene umetnosti je nepričakovano predčasno odsotna zaradi zdravstvenih razlogov, v naglici je naredila napako pri 

ponavljanju testa za 8. razred, zato ga je ravnateljica razveljavila in so ga učenci še enkrat ponavljali.  

Vprašalnik o učnih navadah v 8. razredu je pokazal, da so učenci podpovprečno motivirani.  

2. a Starša zanima, ali je mogoče dobiti podatke o razliki med učnim uspehom v osemletki in devetletki.  

Obrnejo naj se na Zavod RS za šolstvo. 

2. b Kraje med učenci.  

Tovrstne težave naj starši rešujejo takoj, ko se zgodijo.  

3. b Predlagajo, da bi likovne pripomočke kupovala šola in jih zaračunala učencem s položnicami. 

Šola bo izjemoma, kadar likovnega materiala ni mogoče nabaviti posamično (na primer glino), le tega nabavila in ga zaračunala 

učencem po položnici. Šola je davčni zavezanec in ni registrirana za nabavo in prodajo učil.  

3. c Problem odpiranja vrat v stavbi razredne stopnje. 

Ravnateljica je povedala, da se šola zaveda resnosti problema in išče primerne rešitve, ki pa žal zahtevajo sredstva, s katerimi 

trenutno ne razpolaga 

5. b Problem skupin nemščine (skupina različne starosti učencev in različnega predznanja).   

Skupine pri pouku nemščine so sestavljene v skladu z normativi in standardi po veljavni zakonodaji. 

8. a Povratne informacije za glasbene mape pri predmetu glasbena umetnost. 

Glasbene mape niso bile ocenjene. 

9. a Predstavnik je povedal, da so bili učenci zadovoljni z zaključno ekskurzijo. 

1. in 3. PŠ Godovič Predlaga, da bi starše večkrat obvestili o predavanjih za starše , saj si vsi želimo večjo obiskanost predavanj. 

5. PŠ Godovič Želeli bi, da bi bili urniki objavljeni že prvi dan šole, saj bi tako lažje načrtovali popoldanske dejavnosti za svoje 

otroke.  

Šola si prizadeva urnike uskladiti pravočasno, vendar to vedno ni mogoče. Težave se pojavijo pri usklajevanju dejavnosti, ki se 

izvajajo po rednem pouku (neobvezni izbirni predmeti, dopolnilni pouk, dodatni pouk, zdrav življenjski slog, interesne dejavnosti v 

okviru šole) in dejavnosti, ki se jih učenci udeležujejo izven šole (glasbena šola, verouk, šport).   

Prosi, če so lahko roditeljski sestanki po 17. uri.  

Praviloma roditeljski sestanki niso organizirani pred 17. uro, včasih je potrebno iz organizacijskih vzrokov s sestankom začeti 

nekoliko prej. Šola se trudi, da je takih primerov čim manj. 

 

Sestanek je bil končan ob 19.45. 

 

 

 

 

Zapisala:        Predsednica sveta staršev: 

Mojca Kokošar       Anita Jesenko 

 


