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ZAPISNII< 3. SEJE SVETA STARSEV —9. 6. 2022

Datum seje: 9. 6. 2022
Ura pričetka: 17.00
Ura zaključka: 18.00
Prisotni: 16
Odsotni: 20 (11 opravičilo)
Lista navzočnosti se hrani v tajništvu šole.

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Potrditev delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/2023
3. Kratko poročilo o šolskem letu 2021/2022
4. Predlogi in pobude staršev

K. 1. točki:

Sejo sveta staršev je s spremenjenim vrstnim redom pričel gospod predsednik.
Zaradi večjega števila odsotnih članov se bo 2. točka dnevnega reda izvedla korespondenčno. Gospod
predsednik bo vsem članom posredoval vabilo na korespondenčno sejo po elektronski pošti.
Seja se je nadaljevala s potrditvijo zapisnika 2. seje sveta staršev vseh prisotnih članov.

K 3. točki:
Gospa ravnateljica je predstavila kratko poročilo o šolskem letu 2021/2022:
Realizacija programa in dni dejavnosti bo do konca šolskega leta realizirana, kot je bilo načrtovano.
- Učenci so tudi letos sodelovali na likovnih in literarnih natečajih ter tekmovanjih iz znanja in
športnih tekmovanjih ter bili zelo uspešni.
- Prejeli smo neuradne rezultate nacionalnega preverjanja znanja za 6. in 9. razrede. Učenci 9.
razredov so pri vseh treh predmetih (slovenščina, matematika in kemija) nad slovenskim
povprečjem. Učenci 6. razredov so dosegli slovensko povprečje pri slovenščini in matematiki. Pri
angleščini so nad slovenskim povprečjem.
- V porastu so psihosocialne in vzgojne težave. Gospa ravnateljica je obiskala vse razrede na
predmetni stopnji in se pogovorila z učenci. Obiski po razredih so bili prijazni, konstruktivni in
kažejo na to, da učenci zaupajo gospe ravnateljici, kar so dokazali z zastavljenimi vprašanji.
Menimo, da je zelo pomembno, da se starši veliko pogovarjate s svojimi otroki. Dragoceno nam je,
da starši šoli zaupate, saj brez vaše podpore ne moremo biti uspešni. Če imate težave, kakršne koli
pomisleke, vprašanja, smo vam na voljo.
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Kot ste bili obveščeni, nas pesti prostorska stiska. V mesecu marcu sta bila gospa ravnateljica in
predsednik sveta staršev na sestanku pri podžupanji občine Domžale in predstavniku oddelka za
investicije. Od takrat je novo to, da je izbran projektant, ki bo na naslednji seji, predvidoma 14. 6.
2022, podal mnenje, kako pristopiti in rešiti celoten problem. Mi nujno potrebujemo učilnice že 1.
septembra, saj sem nam V naslednjem šolskem letu obeta pet oddelkov prvih razredov.
Gospa ravnateljica je prejela vprašanje iz 7. d-razreda, in sicer zakaj šola ni sodelovala v projektu

RASTEM S KNJIGO, kjer ob koncu projekta učenci 7. razredov brezplačno prejmejo knjigo. V tem
šolskem letu je bila to knjiga z naslovom Jaz, Andrej. Na 1. seji sveta staršev je bilo postavljeno

vprašanje glede tega projekta. Izražena je bila želja, da sedmošolci ne bi prebrali te knjige zaradi
sporne vsebine. Po preučitvi in na željo staršev so se naši slovenisti odločili, da te knjige ne izberejo
zaradi neprimernega jezika in obravnave spolnosti.
Gospa ravnateljica je seznanila člane, da je zadnji dan pouka 24. 6. 2022. Končali ga bomo s
prireditvijo.
K 4. točki:
Predlogi in pobude staršev:
-

Gospod predsednik je prejel vprašanje glede delovnih zvezkov za 6. razred, saj je znesek nabave
za starše visok. Gospa ravnateljica je pojasnila, da te sezname pripravijo strokovni aktivi. Višina
stroškov za 6. razred izstopa zaradi Atlasa Slovenije, ki ga učenci lahko uporabljajo še naprej v
srednji šoli. Prav tako tudi vse ostale delovne zvezke, ki jih imajo, uporabljajo pri pouku.

-

Predstavnico 5. b je zanimalo, kako bi lahko zmanjšali stroške nabave delovnih zvezkov, saj imajo
učenci, npr. za nacionalno preverjanje znanja tri delovne zvezke (pri matematiki, slovenščini,
angleščini). Gospa pomočnica je pojasnila, da kar se tiče slovenščine, so vsi delovni zvezki rešeni
od 6. do vključno 9. razreda, saj te vaje delajo v šoli, nekaj jih imajo tudi za domačo nalogo. Ob tem
je tudi gospa ravnateljica pojasnila, da je preučila možnosti, ali delovni zvezki ali kopiranje delovnih
listov. Pri kopiranju nastane strošek za šolo, poleg tega pa učenci te liste izgubljajo.

-

Predstavnika 6. c je zanimalo, ali je struktura nalog pri nacionalnem preverjanju znanja drugačna,
kot se učijo učenci v šoli. Gospa pomočnica je pojasnila, da struktura nalog ne, vrednotenje nalog
pa je drugačno.

-

Predstavnica 8. a se je zahvalila gospe ravnateljici in organizatorjem za izlet v po zamejski Sloveniji
za 8. razrede.

- Predstavnice 9.a, b in 9. d sta se zahvalili gospe ravnateljici in celotnemu kolektivu za ves trud in
prizadevanja.
-

Predstavnico 5. c je zanimal odgovor na prejeto elektronsko sporočilo glede medvstniškega nasilja.
Gospa pomočnica je pojasnila, da vse, kar je bilo napisano v tem sporočilu, že izvajamo.

-

Predstavnica 5. c je pohvalila športno soboto in nastop učencev 5. c s predstavo Rdeča kapica.
Gospa ravnateljica je tudi sama razred zelo pohvalila. Športna sobota je res dogodek, kjer smo
vključeni vsi zaposleni in starši. Letošnji izkupiček je bil najvišji do sedaj, in sicer 11. 500 EUR. Hvala
vsem.
Predstavnika 6. b zanima, kje lahko starši pomagajo šoli glede prostorske stiske. Gospa ravnateljica
je pojasnila, kot je že povedala, da smo v fazi dogovarjanja in da trenutno čakamo, kaj se bodo na
občini odločili na naslednji seji. Zahvaljuje se vsem za podporo in pripravljenost za pomoč. Če bo
potrebno, se bomo obrnili tudi na vas, starše.
Gospod predsednik je v marcu posredoval pismo gospe Jane Tomazin vsem članom sveta staršev
glede sodelovanja z Aktivom svetov staršev Slovenije. Prejel je pol odgovorov, ki so bili za
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vključitev, in pol, ki so bili proti vključitvi. Odločil se je, da bo na naslednji sestanek sveta staršev
povabil gospo Tomazin, da predstavi delovanje aktiva. Odločili se bodo naknadno.
Gospod predsednik se je zahvalil gospe ravnateljici in vsem zaposlenim za dobro sodelovanje. Prav tako
se je zahvalil tudi vsem članom za sodelovanje na vseh sejah.
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.00.
Zapisala: Sabina Roglič

Predsednik sveta stare
Robért Pišča
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