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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V PONEDELJEK, 15. NOVEMBRA 
2010, OB 17.00 URI V GLASBENI UČILNICI. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo devet 
staršev, pet se jih je opravičilo. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Analiza anketnih vprašalnikov učencev, staršev in strokovnih delavcev (junij 

2010). 
3. Primerjava vprašalnikov za pogoje varne šole OŠ Slave Klavore med različnimi 

šolskimi leti. 
4. Spremembe vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
5. Šolski sklad. 
6. Pobude in predlogi. 
7. Razno. 

 
Zaradi odsotnosti predsednice sveta staršev in njenega namestnika je sestanek vodila 
ravnateljica šole. 

                                           
K 1. točki) 
Ravnateljica Stanislava Frangež, je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne 23. 
septembra 2010.  
Pripomb na zapisnik ni bilo. 
 
K 2. točki) 
Katja Kovačič, pedagoginja, je predstavila staršem rezultate ankete, ki smo jo izvedli konec 
prejšnjega šolskega leta. 
Gradivo je priloga zapisnika. 
Starši so podprli pravila oblačenja, ki so jih predlagali strokovni delavci. 
 
K 3. točki) 
Davorka Pregl, koordinatorica Unicefovega projekta POVEJ na šoli, je predstavila rezultate 
dveletnega dela pri zmanjševanju medvrstniškega nasilja. Šola je v teh dveh letih izpolnila 
šest ciljev, da se lahko imenuje VARNA ŠOLA. Ti cilji so: 
-  vsi razredi na šoli postavijo razredna pravila, 
-  zaposleni so pozorni, senzibilni na pojave medvrstniškega nasilja. Večina zaposlenih na   
   šoli ukrepa, ko opazijo, da se dogaja nasilje med učenci, 
-  zaščitna mreža je vzpostavljena in deluje, 
-  vsi zaposleni so informirani o načinu dela, gradivih, … 
-  če se dogaja medvrstniško nasilje, učenci povedo odrasli osebi ali poizkušajo pomagati, 
-  učenci in učenke dojemajo šolo kot varno. 
 
23. novembra bo šola prejela od Unicefa zastavo VARNA ŠOLA. 
 
Šola bo s pozitivnimi izsledki  tega projekta še nadaljevala v sedanjem in prihodnjih šolski 
letih. 
Gospa Senkiš je pohvalila vlogo učiteljev svetovalcev na predmetni stopnji. 
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K 4. točki)  
Ravnateljica je predstavila predlog dopolnitve vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
Starši so izrazili pozitivno mnenje k predlaganim spremembam. 
 
K 5. točki) 
Ravnateljica je predstavila poročilo o delu šolskega sklada in predlog letnega programa 
sklada s finančnim načrtom. 
Gradivo je priloga zapisniku. 
Svet staršev je izrazil pozitivno mnenje za zbiranje sredstev staršev dvakrat letno po 10,00 € 
za potrebe šolskega sklada. 
Ga. Veberič je ponudila pomoč pri tiskanju letopisa. 
 
K 6. točki) 
Posebnih pobud in predlogov s strani staršev ni bilo. 
 
 
K 7. točki)  
7. 1. Ravnateljica je predstavila spremembe in dopolnitve letnega delovnega načrta za       
        šolsko leto 2010/2011. 
        Gradivo je priloga zapisniku. 
        Svet staršev je podal pozitivno mnenje k dopolnitvi letnega delovnega načrta. 
7. 2. Starši so postavili naslednja vprašanja: 
        Ga. Van der Auwera - dramska skupina kot interesna dejavnost še ni pričela z delom, 
                                          - zanimalo jo je interesna dejavnost športna gimnastika, 
        Ga. Tomič – predstavila problem pisnega ocenjevanja iz družbe  4. a razredu, ki se je   
                             izvedlo, kljub daljši odsotnosti učiteljice, 
                          - ali lahko odsotnega učitelja nadomešča le en učitelj. 
 
G. Pintarič, pomočnik ravnateljice, je razložil, da se na šoli izvajajo tri vrste športne 
gimnastike. Naša učiteljica ga. Andreja Stipetič je z interesno dejavnostjo že pričela. Ostali 
dve dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci (športna zveza, TVD Partizan). 
Glede nadomeščanja odsotnega učitelja, je povedal, da sproti urejamo ta nadomeščanja 
glede na razpoložljive učitelje. Pri napovedani daljši odsotnosti skušamo nadomeščanje 
organizirati tako, da ga izvaja na razredni stopnji le en učitelj. Večinoma se držimo datumov 
pisnega ocenjevanja. 
Ravnateljica je povedala, da se bo pozanimala glede izvajanja dramskega krožka in pisnega 
ocenjevanja DRUŽBE  v 4. a razredu. 
 
 
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.15 uri. 
Naslednji sestanek sveta staršev bo februarja 2011. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                                                                 Predsednica sveta staršev: 
Stanislava FRANGEŽ                                             Aleksandra KOHEK 
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