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ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ IG  

z dne 21.02.2017 ob 17:00 uri v zbornici OŠ Ig 

 

Prisotnost: glej listo prisotnosti 

Gostje na seji: Biserka Vičič Malnar, Danica Blažič, Jolanda Španinger, Tina Mržek 

 

Dnevni red: 

1. Izvolitev tajnika Sveta staršev 

2. Potrditev zapisnika prejšnje seje z dne 27. 9. 2016 

3. Potrditev zapisnika korespondenčne seje o imenovanju članov UO šolskega sklada z 

dne 24. 10. 2016 

4. Predlog – pošiljanje vabil na seje Sveta staršev v elektronski obliki 

5. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v 1. ocenjevalnem obdobju 

6. Realizacija programa Letnega delovnega načrta 

7. Pobude, predlogi, vprašanja članov 

 

 

 



AD 1 

Predstavniki Sveta staršev soglasno izvolijo ga. Slađano Težak za tajnico Sveta staršev.  

Predsednica Sveta staršev ga. Petra Stepan poda predlog, da se tajnika izvoli za mandat 5 let, 

enako dolgo kot se izvoli predsednika/co sveta.  

Predstavniki sveta soglasno potrdijo predlog. 

SKLEP: za tajnika sveta je izvoljena ga. Slađana Težak, za mandatno obdobje 5 let, ki začne 

veljati takoj.  

 

AD 2 

Predstavniki Sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik seje Sveta staršev z dne 27.09.2016.  

Pripomb na zapisnik ni podanih. 

 

AD 3 

Predstavniki Sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik korespondenčne seje o imenovanju 

članov UO šolskega sklada z dne 24.10.2016.  

Pripomb na zapisnih ni podanih. 

 

AD 4 

Predsednica Sveta staršev poda predlog, da bi v prihodnje vabila na seje vsi predstavniki 

prejeli v elektronski obliki. Ukinilo bi se pošiljanje vabil preko navadne pošte. 

Predstavniki soglasno potrdijo  predlog.   

SKLEP:  vabila na seje pošilja predsednica sveta preko elektronske pošte. Vsi predstavniki se 

zavežejo, da bodo na vabilo odgovorili v čim hitrejšem času in tako potrdili prejem le-tega. 

Pošiljanje vabil preko navadne pošte se ukine. Vabila na sejo so poslana v roku 7 dni pred 

sejo, razen v določenih primerih, ki so opredeljena v  poslovniku sveta. Na prvih roditeljskih 



sestankih v šolskem letu razredničarke izvoljenem predstavniku podajo elektronski naslov 

predsednice sveta. Predstavniki sami kontaktirajo predsednico sveta. 

 

AD 5 

Predstavnice šole podajo poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v 1. ocenjevalnem obdobju 

na razredni in predmetni stopnji ter vzgojni vidik. 

 

Vprašanje: kakšen je namen tega poročila? 

Poročilo je obvezni del, ki ga poda vodstvo šole. Po vsakem ocenjevalnem obdobju vsak 

razrednik po oddelkih analizira učno vzgojni vidik dela v oddelka. Izdela smernice ravnanja, 

kako dosežke izboljšati, da bodo konec šolskega leta optimalni. V vsakem oddelku se 

oblikujejo sklepi-smernice za delo do konca šolskega leta.   

 

Vprašanje: ali rezultati NPZ vplivajo na vpis za srednjo šolo? 

V primeru omejitve vpisa na srednjo šolo, lahko uspeh na NPZ vpliva na samo skupno 

točkovanje.(v primeru mejnega števila zbranih točk, ki še dopuščajo vpis v program, je pa na 

tem mestu več kandidatov, kot je prostih mest).  Vendar morajo starši s tem soglašati. 

 

Vprašanje: ali obstaja izdelana analiza, če se učenci znajo pravilno učiti? 

Predstavnice šole so pojasnile, da je šolska svetovalna služba v lanskem in letošnjem letu 

učencem ponudila delavnice o učenju tehnik učenja. Lansko leto in prve mesece tekočega leta 

jih je izvajala pedagoginja, zdaj jih izvaja specialna pedagoginja - psihologinja. Udeležba 

učencev je nizka.  Vsak učitelj predmeta učencem posreduje napotke za učenje konkretnega 

predmeta.  

Predlog predstavnikov sveta: izvede naj se tečaj tehnik učenja. 

 



Vprašanje: zakaj učenci na predmetni stopnji ponekod sami preverjajo - evidentirajo pravilne 

odgovore na preverjanju znanja ter kakšen je smisel v preverjanju pred ocenjevanjem? 

Preverjanje znanja pred testom je obvezno. Na takšen način učitelj ugotovi ali učenci v večini 

dosegajo zastavljene cilje. O tem, kako učenci prejmejo povratno informacijo o dosežkih na 

preverjanju znanja, odloča učitelj predmeta. Preverjanje še ni ocenjevanje, je le korak pred 

»pravim« ocenjevanjem. 

 

Vprašanje: napovedani testi, ki so na internetu. 

Ocenjevanje znanja je napovedano za vse razrede v skladu z zakonodajo (od 1. do 9. razreda) 

Razpored preizkusov znanja na predmetni stopnji se oblikuje na aktivih in se medsebojno 

uskladi. 

 

Vprašanje: ali bi bilo potrebno pridobivanje ocen bolj enakomerno porazdeliti znotraj 

ocenjevalnega  obdobja? 

Pravilnik jasno opredeljujejo koliko ocen učenec pridobi pisno in ustno. Žal na zastavljene 

terminske plane lahko vpliva mnogo dejavnikov (odsotnost zaradi bolezni itd), ki te plane 

spremenijo. Vsekakor pa vedno načrtujemo v skladu z zakonodajo.  

 

AD 6 

Vodstvo šole poda podatke o realizaciji Letnega delovnega načrta. 

 

AD 7 

Predsednica Sveta staršev poda predlog o izredni seji Sveta staršev OŠ Ig. Župan občine Ig 

Janez Cimperman izrazi predlog o seji, na kateri bi vsem zainteresiranim odgovoril na 

vprašanja glede šolskih avtobusnih prevozov in gradnji prizidka OŠ Ig.  

Predstavniki soglasno podprejo predlog. 



SKLEP: predsednica Sveta staršev razpiše izredno sejo sveta glede omenjenih tematik. Seja 

bo razpisana, ko bo vzpostavljen dogovor o terminu med g. županom občine Ig Janezom 

Cimpermanom, ravnateljico OŠ Ig Biserko Vičič Malnar ter predsednico Sveta staršev OŠ Ig 

Petro Stepan. 

 

Vprašanje: na kakšen način šola ukrepa v primeru vedenjsko drugačnega otroka v drugem 

razredu?  

Šola ukrepa v skladu s svojimi možnostmi in strokovno presojo ter v skladu z zakonodajo.. 

Podlaga je vzgojni načrt in otrokova vedenjska specifika. Kadar šola svetuje različne postopke 

obravnave otroka, starši za vključitev podajo soglasje, sicer otrok ni deležen dodatne 

obravnave. Ob izrazitih težavah šola starše napoti na specializirane ustanove. Veliko je 

odvisno od sodelovanja in odzivnosti staršev. 

Vodstvo šole poudari, da nikakor ni dovoljeno, da se učence na različnih sestankih (roditeljski 

sestanki, seje Sveta staršev itd) imenuje po imenu in priimku (Zakon o varstvu osebnih 

podatkov).  

 

Vprašanje: ali je asistenčna pomoč uspešna metoda reševanje konfliktov? 

Asistenčna pomoč ni metoda za reševanje konfliktov, gre pa za ukrep, ki je podrobneje 

razložen v vzgojnem načrtu šole. 

Povratne informacije o uspešnosti asistenčne pomoči so odvisne od učenca, oddelka, situacije.  

 

Vprašanje: ali je vodja prehrane upoštevala kritiko malice – natančno testenine s sladkorjem.  

Komisija za šolsko prehrano je konkretno jed izvzela iz jedilnika. 

 

Vprašanje: zakaj so predstavitve interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo učitelji, v dopoldanskem 

času. Starši se težko udeležijo ogleda teh dejavnosti v dopoldanskem času. 



Predstavitev interesne dejavnosti za starše pred začetkom ni v praksi, če pa gre za predstavitev 

dela učencev po zaključku dejavnosti ali med dejavnostjo, je to odločitev mentorja. Ni pa 

obveza.  

Ločiti je potrebno tudi interesne dejavnosti, ki so v domeni šole ter zunajšolskih dejavnosti, 

kjer šola le nudi prostor za izvedo (pogodbe) . V tem primeru starši neposredno kontaktirajo z 

izvajalcem dejavnosti.  

Pripomba na odgovor vodstva: interesna dejavnost športni ples, ki ga izvaja učiteljica Anita 

Šuc, je imela v lanskem šolskem letu predstavitev dosežkov otrok okoli 12:00 ure dopoldne. 

Ura je popolnoma neprimerna, saj se predstavitve večina staršev zaradi službenih obveznosti 

ne more udeležiti. Otroci pa bi z veseljem staršem pokazali, kaj so se na tej interesni 

dejavnosti tekom šolskega leta naučili. 

Dodatno pojasnilo vodstva: ravnateljica OŠ Ig Biserka Vičič Malnar pridobi pojasnilo o 

problematiki s strani učiteljice Anite Šuc, ki pojasni, da ni imela ne načrtovano ne izvedeno 

predstavitev interesne dejavnosti ples ob 12:00 uri v prejšnjem šolskem letu.  

 

Vprašanje: kako lahko starši vzpostavijo stik z zunanjimi izvajalci interesnih dejavnosti? 

Predlog predstavnikov: vodstvo šole v začetku šolskega leta objavi seznam vseh zunanjih 

izvajalcev interesnih dejavnosti. Zainteresirani starši izvajalce kontaktirajo v lastni režiji.  

Vodstvo šole se s predlogom strinja. 

 

Vprašanje: ali lahko šolska zobozdravnica, ki ni izbrana otrokova zobozdravnica, brez 

vednosti staršev izvaja zobozdravstvene storitve, ki niso vključene v splošno preventivo? 

Učenci, ki za izbranega zobozdravnika nimajo šolskega, naj k njemu ne hodijo na preglede. 

Starši naj obvestijo o tem razredničarko. 

Dodatno pojasnilo vodstva: ravnateljica OŠ Ig Biserka Vičič Malnar pridobi pojasnilo o 

problematiki s strani šolske zobozdravnice ter njene asistentke. Šolski zobozdravnik v skladu 

s sklenjeno pogodbo z občino Ig opravi vsem učencem preventivni sistematski pregled zob. O 

ugotovitvah na pregledu se obvesti starše. Morebitne posege pa opravi le na učencih, katerih 



je izbrana zobozdravnica, v tem primerih so starši seznanjeni, saj so učenci naročeni na termin 

in morajo prinesti kartico zdravstvenega zavarovanja. Za vsa dodatna vprašanja in pojasnila 

naj se starši obrnejo direktno na šolskega zobozdravnika. 

 

Vprašanje: zakaj starši ne smejo posredovati razredničarki opravičil o otrokovi odsotnosti 

preko elektronske pošte? 

Zaradi možnosti zlorab, vodstvo šole svetuje, da starši podajo predlog o možnosti 

opravičevanja odsotnost preko elektronske pošte razredničarki. Torej ta možnost je izvedljiva, 

če se z njo strinja razredničarka. 

 

Vprašanje: količina prehrane je za veliko otrok premajhna in ostanejo lačni. Zakaj v tem 

primeru ne smejo dobiti dodatni obrok hrane? 

Obroki so količinsko in vsebinsko pripravljeni v skladu s smernicami in v okviru opredeljene 

cene za obrok. Učenci imajo na voljo čisto hrano, ki ostane. V primerih, ko je otrok kljub 

vsemu še vedno lačen, naj starši otroku zagotovijo dodatno hrano od doma. 

 

Pogovor o primerih, ko osebi zastane srce ali se oseba začne dušiti. Gospod Zupan pove 

lokacije, kjer se nahajajo defibrilatorji. Le-te v občini Ig so: KIG, Vrbljene, Zapotok in ZD Ig. 

 

 

 

predsednica Sveta staršev OŠ Ig: 

Petra Stepan 

 


