
 
ZAPISNIK  SVETA STARŠEV, 

ki je bil 10.2.2014, s pričetkom ob 18.00 uri. 
 

PRISOTNI:   12 ČLANOV SVETA STARŠEV, ravnateljica šole. Seznam prisotnih  je priložen ,  
Opravičili: PUŠKAR ŠUPUK VAHIDA, JUG MIRAN, MELANŠEK BORIS, PONGRAC MARIJA, 
                  ŽIŽEK ANJA    
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje 

2. Poročilo z januarskega srečanja ASSOŠ  MOM 

3. Obravnava predloga o spremembah Pravil šolskega reda in Hišnega reda 

4. postopek imenovanja upravnega odbora Šolskega sklada 

5. Mnenja, predlogi. 

 
 

Točka 1: 
Uvodoma je besedo povzela ga. Živadinovič  Bratuša Nataša. Obvestila je Svet staršev, da je 
predsednik  Sveta staršev g. Melanšek Boris upravičeno odsoten (bolezen), zato je kot 
podpredsednica Sveta staršev prevzela vodenje seje. K prvi točki je Svet staršev soglasno  
potrdil in sprejel : 
 
SKLEP št. 1: 
Zapisnik  seje  SVETA STARŠEV in SVETA ZAVODA  14.1.2014 je bil z dvigom rok soglasno 
potrjen. 
 
Točka 2: 
Zaradi odsotnosti predsednika Sveta staršev, ki je tudi član ASSOŠ MOM, sprejme  Svet 
staršev  
 
SKLEP št. 2: 
Svet  staršev se strinja, da se točka Poročilo z januarskega srečanja ASSOŠ MOM prestavi 
na naslednjo sejo Sveta staršev. 
 
Točka št. 3 
Ga. ravnateljica je povzela beseda in v računalniški predstavitvi prikazala spremembe Pravil 
šolskega reda in v nadaljevanju tudi Hišnega reda. Računalniško je bila prikazana sprememba 
predhodnih  Pravil  šolskega reda in Hišnega reda, ki jih je pripravila skupina za vzgojni načrt 
s pomočjo pravne pisarne. Spremembe so potrebne tudi zaradi novih šolskih omaric za 
garderobo in ostalih sprememb, ki se nanašajo na Pravila šolskega reda. Svet Staršev je 
skupaj z ga. ravnateljico do potankosti po posameznih členih podal pripombe na posamezne 
člene Pravil šolskega reda. Predloge bo še enkrat proučila skupina za vzgojni načrt. Svet 
staršev in učiteljski zbor poda mnenje k Pravilom šolskega reda, SVET ŠOLE pa jih sprejme. 
 



 
Pri usklajevanju Hišnega reda je prišlo do manjših korekcij, ki bodo vnesene v ta pravni akt 
šole. Svet staršev je soglasno sprejel 
 
SKLEP št. 3: 
Svet staršev daje pozitivno mnenje k Pravilom šolskega reda in Hišnemu redu. 
 
Točka 4: 
Dne 29.4.2013 je upravnemu odboru Šolskega sklada potekel mandat. Upravni odbor je 
sestavljen iz 4 predstavnikov šole in 3 predstavnikov Sveta staršev. Svet staršev je sprejel  
 
SKLEP št. 4: 
Svet staršev pripravi predloge članov, ki ni nujno, da so člani Sveta staršev in jih nato izvoli na 
naslednji seji Sveta staršev. 
 
Točka 5: 
 
V okviru te točke je ga. ravnateljica podala rezultate zadnje zbiralne akcije starega papirja. 
Rezultati so objavljeni na spletnih straneh šole. Kot odgovor na pobudo staršev prvih 
razredov o snemanju pesmi na CD je podala mnenje prof. glasbe, ki bo sestavila spisek pesmi 
in spisek avtorjev ter spletnih strani, na katerih je dovoljeno snemanje  teh pesmi. Poudarila 
je omejitve s strani avtorskih pravic in ostale zakonodaje na tem področju. Ta rešitev velja za 
učence vseh razredov osnovne šole. 
V okviru te točke je bilo s strani Sveta staršev postavljeno vprašanje glede ocenjevanja 
domačih nalog oz. načina ocenjevanja domačih nalog. Stališče šole in staršev, ki je bilo 
sprejeto glede ocenjevanja domačih nalog ostaja, torej da se domače naloge na določen 
način ocenjujejo. Prispevek opravljanja domačih nalog je pozitiven in pripomore k boljšemu 
učnemu rezultatu učencev. Ga. ravnateljica je obljubila, da bo na prvi pedagoški konferenci z 
učitelji ponovno pregledala način ocenjevanja domačih nalog in to uskladila z zakonodajo, ki 
velja na tem področju, če je slučajno v katerem razredu, nehote, prišlo do napačne 
interpretacije ocenjevanja domačih nalog. 
 
Sestanek SVETA STARŠEV je bil zaključen ob 21.20 uri. 
 
 
Zapisal:  
Branko Nerat 
 
       
 
       Podpredsednica  Sveta staršev 
 
       Živadinovič Bratuša Nataša  


