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ZAPISNIK  2.  SEJE SVETA STARSEV  —7. 3. 2022  

Datum seje:  7. 3. 2022  

Ura pričetka:  17.00  

Ura zaključka:  18.05  

Prisotni:  24  

Odsotni:  12 (7  opravičili) 

Lista navzočnosti se hrani v tajništvu šole. 

Dnevni red:  

1. Realizacija programa  

2. Analiza dela in uspeha v prvem ocenjevalnem obdobju  

3. Predlogi in pobude staršev 

Sejo sveta staršev je z zahvalo gospe ravnateljici in vsem zaposlenim pričel gospod predsednik. 

Seja se je nadaljevala s potrditvijo zapisnika  1.  seje sveta staršev vseh prisotnih članov. 

K  1.  točki: 

Realizacija programa: 

- 	Realizacija programa je  53  %, kar je dobro. Realizirani niso bili vsi dnevi dejavnosti zaradi epidemije 

covida-19. Realizirani bodo do konca šolskega leta. 

- Učni uspeh je  92  %: negativnih je bilo  29  učencev predmetne stopnje, neocenjenih  53  učencev 

predmetne stopnje, ki pa so v večini ocene že pridobili. Rezultat posledica velike odsotnosti 

učencev in učiteljev zaradi epidemije covida-19. 

- V porastu so psihosocialne in vzgojne težave. Gospa ravnateljica je obiskala vse razrede na 

predmetni stopnji in se pogovorila z učenci. Učenci v  8.  razredih so zaskrbljeni zaradi ocen, v  9.  

razredih so že odločeni, kam se bodo vpisali v srednjo šolo,  6.  in  7.  razredi pa so brezskrbni, 

radoživi, igrivi, radovedni. Nekatere učence skrbi vojna v Ukrajini. Pomembno je, da se tudi starši 

veliko pogovarjate s svojimi otroki. 

Tudi starši veliko pripomorete k temu, da zaupate šoli, kajti brez vaše podpore ne moremo biti 

uspešni. Zavzemamo se za sobivanje in sodelovanje. 

- 	Obveščeni ste bili, da nas pesti prostorska stiska.  7.3. 2022  sta bila gospa ravnateljica in predsednik 

sveta staršev na sestanku pri podžupanji občine Domžale in predstavniku oddelka za investicije. 

Pojasnila sta, da je dokumentacija za prizidek v delu, tako da se pričakuje izdaja gradbenega 

dovoljenja do konca tega leta. Začetek gradnje je zaenkrat še neznan. 

V novembru  2021  nas je obiskala šolska inšpekcija zaradi anonimne prijave, da se ne držimo 

odlokov v zvezi s preprečevanjem širjenja virusa covid-19. Po končanem pregledu niso ugotovili 

kršitev in postopek zaključili. 

- 	Predstavnik  6. b-razreda in član šolskega sklada je predstavil delovanje šolskega sklada in njegov 
namen. Ekipa šolskega sklada se bo zamenjala, zato vljudno vabljeni starši, ki bi se želeli priključiti 

Pelechova cesta  83, 1235  Radomlje, siovenija; 	+386 1 444 05 55  - tajnist:vo@os-preserjeradomije.si; 
~,~ www.os-preser(eradomije.si 



 

~yi~ 
rtв 

 

Ekošola  

 

OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADONLIAH 

 

GLASSERJEVA КAКOVOSTNA ŠOLA 

 

#R А lt А  , лАќА  
kult  u r  na  š ii a 

in sodelovati pri delovanju šolskega sklada. Prisotni člani sveta staršev so z dvigom rok potrdili dve 

novi članici. Do konca šolskega leta je v načrtu izpeljava čistilne akcije in športne sobote. 

K  2.  točki: 

Predlogi in pobude staršev: 

Predsednik je posredoval vprašanje predstavnika  2. c-razreda, in sicer eden od staršev sprašuje, če 

je možno otroka prevzeti ob kateri koli urí in ne samo ob dogovorjeni uri. Gospa ravnateljica je 

pojasnila, da so ure vnaprej dogovorjene in bi težko obljubila, da se bo spremenilo, a se bomo v 

aktivu OPB o tem pogovorili. 

Predsednik je posredoval vprašanje predstavnika  6. c-razreda, in sicer eden od staršev prosi za 

posredovanje predloga glede samostojnega učenja oziroma pisanja pomembnih točk, ko učitelji 

pri geografiji in naravoslovju razlagajo določeno snov. Nekateri učenci imajo v zvezku zelo malo 
napisano. Nujno bi bilo, da jim učitelji na tablo napišejo vsaj najpomembnejše oporne točke in jim 

razložijo, kako lahko sami s pomočjo učbenika ali delovnega zvezka dopišejo pomembne 

informacije. Gospa ravnateljica je pojasnila, da se učenci o tem pogovorijo z učiteljem, starši pa 

obrnejo na dotičnega učitelja. 

Predsednik je posredoval vprašanje predstavnika  6. c-razreda, in sicer ga zanima vpliv ukrepov na 

disciplino in učni uspeh: kakšna so opažanja, kako bomo to na šoli zajeli v anketah? Gospa 

ravnateljica je pojasnila, da bo na koncu šolskega leta izvedena anketa za učence in starše. 

Trenutno gospa ravnateljica že izvaja aktivnosti v smeri pridobivanja informacij, in sicer je obiskala 

vse oddelke predmetne stopnje, naslednja stopnja so razgovori z vsemi učitelji v strokovnih aktivih, 

kjer bo posredovala ugotovitve in bodo učitelji na podlagi teh načrtovali delo in aktivnosti. 

Gospod predsednik je vsem prisotnim posredoval informacijo o prejetem predlogu, da se svet 

staršev vključi v aktiv sveta staršev. Vso dokumentacijo oziroma povabilo bo posredoval 

predstavnikom. Prosi za povratno informacijo, če bi se želeli vključiti v aktiv. 

Predstavnico  5. c  zanima, če bodo učenci letos šli na Pokljuko, ker jim je lansko leto ta tabor 

odpadel. Gospa ravnateljica je pojasnila, da tega ni v letnem delovnem načrtu. 

Predstavnico  4.  a zanima, ali je možno, da gospa ravnateljica napiše  mail  staršem o parkiranju 

avtomobilov na dovozu parkirišča. Dogaja se, da starši ustavijo avtomobil tako, da se drugi starši 

ne morejo razvrstiti, zato nastaja gneča. Prav tako se nekateri starši in otroci dolgo poslavljajo, kar 
povzroči težave in dodaten zastoj. Gospa ravnateljica je pojasnila, da so tri parkirna mesta prosta 

za ta namen ter da so starši že prejeli obvestilo ob pričetku leta, prav tako smo jih večkrat o tem 

že obvestili, vendar žal se kljub vsemu to dogaja. Ob tem starše ponovno prosimo, da svojih 

avtomobilov ne puščate tako, da s tem ovirate druge. V primeru da potrebujete čas, da se z 

otrokom poslovite, avto parkirate v za to namenjeno parkirno mesto. 

Predstavnico  4.  a zanima, zakaj so v enem od  6.  razredov trije novi učenci oziroma zakaj niso še po 

drugih razredih. Gospa ravnateljica je pojasnila, da je v tem šolskem letu v  6.  razrede prišlo kar 

nekaj novih učencev (vsi fantje), ki smo jih morali prerazporediti, tako da jih je v vsakem razredu 

nekaj 

- 

	

	Predstavnico  8.  d zanima, če bo letos izveden tabor v Rim. Gospa ravnateljica je pojasnila, da se o 

tem pogovarjamo, vendar še ne vemo. Zagotovo bo organiziran nek dogodek tudi za  8.  razrede. 
Predstavnica  8.  d predlaga, da se učbeniki za naravoslovje posodobijo oz. se  v pouk vključijo 

delovni zvezki. Gospa ravnateljica je pojasnila svoje stališče glede delovnih zvezkov, ki temelji na 

tem, da delovni zvezki narekujejo delo in omejujejo napredek učenca, posledica je velikokrat 

neizpolnjen delovni zvezek, učitelj pa je zavezan učencu in njegovemu napredku. 
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Predstavnika  2.  d zanima, ali vodstvo šole lahko pričakuje, da se stavka zaostri. Gospa ravnateljica 
je pojasnila, da stavka  9. 3. 2022  bo ter da težko reče, kaj bo naprej, saj informacij o tem nima. 
Predstavnico  7. b  zanima, če bo letos almanah v tiskani obliki. Gospa ravnateljica je pojasnila, da 
smo se lansko leto za  e-obliko odločili zaradi okrnjenih sredstev. Vsako leto je za šolski almanah 

polovico sredstev prispeval tudi šolski sklad. Seveda je za šolo cenejše, če je na spletu in si ga starši 
lahko sami stiskajo. V kolikor bo letos mogoče, se bomo vrnili k tiskani izdaji. 

Predstavnico  4.  a zanima, če bo letos organizirano fotografiranje učencev. Gospa ravnateljica je 

pojasnila, da fotografiranje bo. O točnem datumu boste starši obveščeni. 

Gospa ravnateljica se je zahvalila predsedniku sveta staršev in predstavniku  6. b-razreda za obdaritev 
prisotnih žensk na današnji seji. 

Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob  18.05.  

Zapisala: Sabina Roglič  
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