
 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IDRIJA 

LAPAJNETOVA 50 

5280 IDRIJA 

 

 

 

ZAPISNIK 

sestanka sveta staršev  18. 2. 2015 ob 17.00 uri na Osnovni šoli  Idrija 

 
Prisotni: predstavniki razredov: 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 2. c, 3. a, 3. b, 4. a, 5. a, 5. b, 5. c, 6. a, 6. c, 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. c 

PŠ Godovič 1, PŠ Godovič 2-3, , ONIS, PIVP 

Opravičili odsotnost: 1. c, 4. b, 6. b, 9. b, PŠ Godovič 4-5, PŠ Zavratec, Andrej Brložnik in Metka Rupnik, predstavnika staršev v 

svetu šole 

Odsotni: 3. c, 7. c 

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

Zapisnikar: Zdenka Skrt 

Overovatelja: Primož Jurjavčič, Samir Pjanić 

 

Dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika prejšnje seje 

2. Poročilo o učnem uspehu v 1. ocenjevalnem obdobju 

3. Pregled Pravil OŠ Idrija in Vzgojnega načrta (gradivo poslano na e-naslove predstavnikom sveta staršev dne 4. 2. 2015) 

4. Poročilo o delovanju Aktiva sveta staršev notranjskih osnovnih šol in Zveze svetov staršev Slovenije 

5. Pobude in predlogi 

 

K točki 1.  
Na zapisnik prisotni niso imeli pripomb.  

Ravnateljica pove, da je glede parkiranja v Godoviču v dogovarjanju z g. Brenčičem. Predsednica sveta pove, da je živa meja 

odstranjena.  

SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje seje sveta staršev. 

 

K točki 2 

Ravnateljica poda poročilo o uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju. Razloži pojme dodatna strokovna pomoč in individualna 

skupinska pomoč ter število učencev, ki so te pomoči deležni. Pove, da je obiskanost dopolnilnega pouka slaba. Neopravljanje 

domačih nalog in ne obiskovanje dopolnilnega pouka je v korelaciji s predstavljenim učnim uspehom oz. številom negativno 

zaključenih ocen.  

SKLEP: Starši in učitelji naj spodbujajo obiskovanje dopolnilnega pouka. Na naslednjih roditeljskih sestankih naj se starše  

ponovno obvesti o pomenu obiskovanja dopolnilnega pouka.  

 

K točki 3 

Ravnateljica poda razloge, ki so pripeljali do sprememb in dopolnitev Pravil OŠ Idrija in Vzgojnega načrta. Seznani prisotne o 

spremembi Pravilnika o vzgojnih ukrepih. Oba dokumenta bi bilo potrebno podrobneje pregledati in popraviti oz. dopolniti.  

Predsednica sveta predlaga organiziranje delovne skupine, v kateri bi bili predstavniki staršev, učiteljev in učencev, da bi natančno 

pregledala predlog Vzgojnega načrta in Pravil šole. Vsi predstavniki staršev so ponovno povabljeni k sodelovanju. 

Za delovno skupino se javi predstavnik 8. b razreda ter 6. a razreda; članica delovne skupine bo tudi predsednica sveta staršev. 

Predstavniki ostalih razredov pa naj poiščejo še 2 predstavnika med starši. 

Sklep. Ustanovi se delovna skupina, ki pomaga pri preoblikovanju Vzgojnega načrta in Pravil OŠ Idrija.  

 

K točki 4 

Predsednica poda kratko poročilo o delovanju Zveze aktivov svetov staršev Slovenije; novice o delovanju so predstavniki dobili 

tudi po elektronski pošti. Seja Notranjskega aktiva sveta staršev bo v marcu 2015. 

 

K točki 5 

1. a :  Preveč sladkega v prehrani in bele moke v prehrani. 

Ravnateljica: Sledimo smernicam zdrave prehrane. Dobro poskrbimo za otroke z dieto. Ukinjen je sladkan čaj.  

Zdenka Rejc: Spremembe niso mogoče čez noč. Potekajo postopoma. Na jedilniku so tudi različne vrste kruha. Pri kosilu je 

nesladkan čaj ali voda.  

1. b: Pravilnik, vzgojni načrt je preveč obsežen. Popraviti je potrebno igrala. Predlog za uvajanje krožka – tek za otroke v 

jesenskem in spomladanskem času; če se da v sklopu Zdravega življenjskega sloga. 



Ravnateljica: Z ravnateljico vrtca se dogovarjata glede obnove igral. Projekt Zdrav življenjski slog poteka po zastavljenem 

programu, vključene so različne športne vsebine. 

2.a: Projekt Popestrimo šolo – kaj je to? Ravnateljica razloži vsebino in ponudbo projekta.  

Nekaterim staršem, obiskovalcem dobrodelnih prireditev  je zoprno dati denar v košarico ob prireditvah za šolski sklad in daje 

predlog, da bi se v začetku šolskega leta starši imeli možnost odločiti za mesečno donacijo preko redne položnice (npr. 1 evro).  

Davorin Lampe (šolski sklad): Ideja je super, smo o tem smo že razmišljali.  

Predsednica: Paziti moramo na to, da je prostovoljno.  

2.b: Letos ne ve, kaj se dogaja na šoli, ker ni razredne spletne strani. Predlaga, da bi bile objavljene vsaj skupne novice (npr. 

športni dan ipd.). Ali so na spletni strani elektronski naslovi učiteljev?  

Glede spletne strani: Normativi za računalničarja se v vseh letih porasta računalniške dejavnosti in IKTja nista spremenila. El. 

naslovov učiteljev ni na spletni strani. Učiteljice naslove dajo po svoji presoji.  

Ali se bo v 3. razredu preverjalo, če so starši zainteresirani za teden smučanja?  

Zdenka Rejc pove, da je bilo smučanje opuščeno zato, ker se tečaja ni udeležilo več kot tretjina otrok. Tečaji tudi postajajo vse 

dražji, ker ni več 'zunanjih' sredstev.  Pred nekaj leti je bil izpeljan smučarski teden v CŠODju prav na veliko željo staršev, učinek 

pa ni bil tak, kot se je pričakovalo.  

Predlog predstavnice 4.r - bivanje v CŠODju na Vojskem in učenje teka na smučeh bi bila cenejša rešitev. Smisel skupnega bivanja 

je tudi socializacija.  

Ravnateljica: Na predlog staršev se je pred leti zmanjšalo obiskovanje  CŠOD, saj so postajali stroški vse večji, tekom šolskega leta 

pa se na šoli dogaja več dejavnosti, ki so plačljive. Za starše, ki imajo v šoli več otrok, to lahko predstavlja prevelik finančni 

zalogaj. 

Rejc: Šola si že vsa leta prizadeva, da bi šli vsi otroci v šolo v naravi. Se pa najde vsako leto nekaj otrok, ki ne gredo.  

Skrt: Zmanjšanje tednov v CŠODjih preko celotnega šolanja je bil tudi predlog učiteljev, saj se je tekom nekaj let te prakse 

izkazalo, da se določeni dnevi dejavnosti v CŠODjih ponavljajo, ne pridejo pa več do izraz  dnevi dejavnosti, ki smo jih kvalitetno 

izvajali na naši šoli ter tudi poglabljajo znanje o naši, domači tehnični, kulturni dediščini. 

Sklep: Šola oblikuje predlog za teden športa /tek na smučeh/ na Vojskem. Priporočeno za 4. razred. 

5.a: Učiteljice petih razredov dajo pretežka vprašanja in preveč vprašanj za ponavljanje snovi; odgovore pa je treba iskati po 

internetu.  

6.a: Vprašanje starša glede mamic in vozičkov na hodnikih v pritličju oz. pred garderobo.  

8.b: Pohvaljen zadnji roditeljski sestanek, predvsem zaradi analize ankete ter učnega uspeha. Premajhna pa je udeležba staršev na 

teh roditeljskih sestankih. Starši sprašujejo, kaj je razlog temu, da je pri povprečje ocen pri kemiji tako nizko in bistveno izstopa 

glede na vse ostale predmete. Kaj je tu narobe? Zakaj učenci ne hodijo/nočejo hoditi k dopolnilnem pouku pri kemiji?  

Zastavljena je tudi dilema (glede na zapisano v vzgojnem načrtu), po katerih nazivih bo potrebno nazivati vse zaposlene na šoli.  

Ravnateljica: Kot nazivi so mišljeni nazivi učitelj, učiteljica, ne pa drugi nazivi. Glede kemije – to je za otroke je nov predmet v 8. 

razredu, obisk dopolnilnega je res šibek. Ravnateljica bo poizvedela, kaj je na tem. 

8.c: Ravnateljica: Na roditeljskem je bilo izpostavljeno, da je premalo malice, predvsem za fante oz. da malica zmanjka in se 

sklepa, da nekateri učenci vzamejo dve.  

Rejc: Fantje so v tej starosti res bolj lačni. Otroci pa tudi pojedo več tistega, kar je bolj dobro. Razredniki 7. – 9. razredov bodo na 

razrednih urah preverili, če bi v razredu želeli več malice. Poskusno bodo dali tistim razredom več kruha, malice. Opozori 

predstavnike, da spodbudijo ostale starše, da redno odpovedujejo malice, kosila, lahko po e-pošti.  

Tudi s strani drugih staršev 8.r je bila pohvaljena izvedena anketa med osmošolci in učitelji. Starši so izrazili zaskrbljenost nad 

tem, koliko nepomoči, šikaniranja med učenci ter pohvalili dejstvo, da so delavnice za odpravljanje zaznanih težav že načrtovane.  

1.g: Kakšni so kriteriji za podeljevanje podpisov v beležko? Dobiva se jih pogosto; pomen podpisa se bo razvrednotil.  

Ravnateljica: Učiteljica je te kriterije verjetno razložila.  

2. – 5. g: Slabo očiščen sneg pred vhodom v šolo. Kdo je odgovoren za kidanje? 

Ravnateljica: Šolsko frezo posodimo vrtcu. Tisti hišnik, ki je v Godoviču – ali šolski ali iz vrtca - to počisti.  

Ali se da izboljšati opremljenost učilnice/telovadnice? (npr. koza) 

Rejc: Zaradi neustreznega prostora (višine stropa) visoki pripomočki (kot npr. koza) niso dovoljeni.  

Spletna stran šole je nefunkcionalna. Tudi oblikovno. 

Ravnateljica: Tudi to je ena izmed zadev, ki je v planu za izboljšavo.  

ONIS: Predstavnica prebere povabilo na dogodke, ki se bodo odvijali v marcu ob 60-letnici dela z otroki s posebnimi potrebami na 

Idrijskem. 

Predsednica sveta staršev prebere dopis iz centra CŠOD, namenjen predsednikom sveta staršev. Predstavljene so novosti in 

dejavnosti CŠODjev. 

Predstavnik šolskega sklada: Poročilo delovanja šolskega sklada bo na spletni strani šole. Spodbuja k zbiranju papirja, akcija bo 

10. 4. 2015. V maju (dan zdravja) bo organiziran tek – tek za podnebne spremembe, v tem času se bo zbiralo prostovoljne 

prispevke za šolski sklad. 

 

Sestanek je bil končan ob 19.00 

 

Zapisala:                         Predsednica  sveta staršev:    

Zdenka Skrt       Anita Jesenko 

 

Overila:      Primož Jurjavčič, Samir Pjanić 


