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                            ZAPISNIK 1. SESTANKA SVETA STARŠEV 
                         ki je bil v sredo, 22. 9. 2009 ob 17. uri v jedilnici  
                                                 matične šole 
 
     Dnevni red: 

1. Pregled prisotnosti, po potrebi volitve  predsednika in namestnika predsednika sveta 
staršev.  

2. Informacije o pristojnosti sveta staršev. 
3. Obravnava predloga Letnega poročila za šolsko leto 2008//09 in razprava  ( Savina 

Radišek Kuhar). 
4. Obravnava Predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/10 – (Ljudmila 

Pušnik) 
5.  Šolska mediacija kot del vzgojnega delovanja šole. 
6. Razno 

 
 
Ad1) Sestanka se je udeležilo 23  staršev, upravičeno odsotnih 6 staršev. 
Ravnateljica je prisotne seznanila s sklepi 2. sestanka sveta staršev iz šol. leta 2008/09.  
Svet staršev še naprej vodi g. Stojan Hostnik. 
 
Ad 2) Informacijo o pristojnosti sveta staršev je podala ravnateljica, le –te pa so opredeljene v 
Zakonu o financiranju in izobraževanju v osnovni šoli: predlaga nadstandardne programe, 
daje soglasje k predlogu ravnatelja o nad standardnih storitvah, daje mnenje o predlogu 
razvoja šole in o letnem del. načrtu, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-
izobraževalnem delu, razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno izobraževalnim delom,voli 
predstavnike v svet zavoda ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
Svet staršev je posvetovalni organ.  
 
Ad3) Obravnavo predloga letnega poročila za šolsko leto 2008/09 je podala  pom. ravnateljice 
Savina Radišek Kuhar. Poročilo vsebuje uspeh učencev, obisk pouka, ostale dejavnosti ob 
pouku, interesne dejavnosti, prednostne naloge, sodelovanje s starši, šolsko prehrano, število 
subvencij, zaposleni na šoli, pogoji dela in sodelovanje s starši in krajem. Primerjava NPZ z 
republiškim povprečjem je izzvala razpravo. Starše je zanimala tudi povratna informacija o 
uspehu naših učencev v nadaljnjem izobraževanju. Odgovor ravnateljice je bil, da pošilja šola 
vsako leto tudi prošnjo za povratno informacijo  o uspehu naših učencev iz SŠ v Celju, pa se 
od vseh šol odzovejo le tri.  
Letošnje večje število učencev, ki so prejeli srebrni znak, je bilo zaradi vključitve v štetje  
tako 6. r osemletke, kakor tudi 7. r devetletke; srebrni znak se prejme za šestletni odličen 
uspeh.   
 
Na predlog Letnega poročila v nadaljevanju ni bilo pripomb.      
 
Ad4) Predlog letnega delovnega načrta je podala ravnateljica Ljudmila Pušnik. Predstavila  je 
vizijo šole, naloge in cilje. Število učencev je rahlo upadlo, skupno št. vseh je 745. Učenci in 
delavci  PŠ Šentrupert so se z letošnjim šolskim letom preselili v šolo Reka, saj se šola 
Šentrupert v septembru poruši.  Ravnateljica je podrobno predstavila tudi dejavnosti ob 
pouku: tehniške dneve, športne dneve, kulturne dneve, gospodinjske dneve, ekskurzije.    
V planu interesnih dejavnosti je letos tudi čebelarski krožek, ki ga izvajata zunanja sodelavca.  
V letošnjem šolskem letu začnemo z vzgojnim načrtom. Predstavila je prednostne naloge, 
projekte v katere smo vključeni in se še bomo vključili, skrb za  nenehno izboljšanje pogojev 
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dela v računalniški učilnici,spremljanje pouka, mentorstvo pripravnikom. Predstavila je načrt 
izobraževanja za pedagoške delavce ter starše povabila v četrtek, 23. 9. na predavanje 
psihologinje Zdenke Zalokar Divjak, ki je imela predavanje že tudi za učitelje. 
Na področju investicij je poudarila, da je načrtu menjava tal v telovadnici Laško ter strehe nad 
razredno stopnjo MŠ Laško. Čez počitnice pa so matično šolo na novo prepleskali, na novo pa 
so s šolskim letom tudi garderobne omarice za razredno stopnjo.  
 
Ad5) Šolsko mediacijo kot del vzgojnega delovanja šole sta predstavili učiteljici, ki se 
izobražujeta kot mediatorki: Jasna Lapornik in Dragica Radojevič. Mediacija je mirno 
reševanje spora s pomočjo tretje osebe, kar pa je prostovoljno za sprte strani. Mediator ne daje 
nasvetov, ampak osebe same vključene v spor s pomočjo mediatorja prideta do rešitve.  
 
Ad6) Pod razno 

- e redovalnica – Na vprašanje kdaj se bo možno priključiti na E redovalnico je 
ravnateljica odgovorila, da bodo razdelili staršem izjave, kako si lahko pridobijo 
izjavo za priključitev ter digitalno potrdilo. S podpisano izjavo bo šola v LOPOLI-su 
potrdila staršem geslo. Posebej pa je bilo poudarjeno, da E- redovalnica ne sme 
nadomestiti osebnega stika med učiteljem in starši. 

- v OPB 1. r na MŠ je preveč učencev.  
Staršem je ravnateljica pojasnila, da se prijave v OPB oddelke zbirajo ob vpisu 
učencev v šolo, to je spomladi, jeseni pa se javijo novi interesenti, ki jih šola ne 
odganja. Zaradi tega so bili nekateri učenci vključeni še v drug oddelek. 

- prostovoljni prispevek za OPB znaša 30 €. Starši ocenjujejo, da je to previsok znesek.    
Če pa se že zberejo ti prispevki pa starši želijo vedeti, kako so sredstva porabljena.   

- Vhodi so od 14. ure dalje odprti, ni pregleda, kdo prihaja po učence v OPB oddelke. 
- Starše je zanimalo, kako smo pripravljeni na eventuelni izbruh gripe.  

Dobili so pojasnilo, da ni potrebno nobene panike, da si učenci po navodilih umivajo 
roke, da se prostori zračijo. Za namen zagotoviti dovolj sanitetnega materiala je sedaj 
dopoldan zaposlena tudi čistilka. V primeru izbruha gripe pa ima šola zadosti 
razkužila in ostalega sanitetnega materiala. 

- Na vprašanje ali je možno zagotoviti učencem pitje čaja v razredu je bilo odgovorjeno, 
da je to precej drago za šolo ter da za to ni mogoče pridobiti dodatna sredstva. V 
vsakem razredu pa bi naj učenci imeli možnost, da pijejo vodo. Zato jim naj bo 
omogočeno, da dobijo lončke in ne pijejo vodo iz pipe. 

- Vprašanja so bila tudi v zvezi s kosilom, ali se lahko jedilniki drugače sestavijo. 
- Diplome za osvojeno mesto na šolskem krosu bi želeli imeti lepše izdelane. 

Zadolžil se je g. Vrščaj. 
- Starši 5. r želijo ogled prostorov zimske šole v naravi pri Ložekarju. 
- Na temo poletne šole v naravi je bilo vprašanje ali je možno zagotoviti boljšo 

namestitev za 6. R, saj je namestitev v Ankaranu zelo slaba. Odgovor je bil, da je 
odločilno za to izbiro nizka cene ter dobra lokacija (ograjeno, blizu morja). Sprejet je 
bil dogovor, da bo šola poskušala najti tudi še kakšno drugo lokacijo, ter da se bodo 
lahko starši sami odločili za tisto, katero hočejo za svoje otroke. 

 
Sestanek je bil končan ob 19.30 uri. 
 
Zapisnik pripravila:                                                                             Predsednik sveta staršev: 
Irena Namestnik                                                                                  Stojan Hostnik 

  


