
 

            

 

 

ZAPISNIK 

seje Sveta staršev z dne   11.6.2015 ob 16.30 uri 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev sklepčnosti, sprejem in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrditev zapisnika zadnje redne in korespondenčne seje Sveta staršev. 

3. Obravnava izbora delovnih zvezkov in učnih gradiv za prihodnje šolsko leto 

ter pisno soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov 

in drugih učnih gradiv. 

4. Analiza Dneva šole in drugih aktivnosti šole. 

5. Predlog nadstandardnih programov za šol. leto 2015/16. 

6. Soglasje k predlogu o razširitvi predmetnika na podlagi RU v šol. letu 

2015/16. 

7. Pobude in predlogi. 

8. Razno: 

 

K 1) Predsednik Sveta staršev je ugotovil sklepčnost. 

 

K 2) Potrjena sta zapisnika obeh sej. 

 

K 3) Šolska knjižničarka Vlasta Metlikovec je podrobno predstavila izbor 

učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2015/16. Starše je seznanila tudi 

s ponudnike delovnih zvezkov, ki jih je letos 6 in možnostjo izposoje 

učbenikov iz učbeniškega sklada.  

Sklep: Svet staršev je potrdil predlagani izbor in skupno  nabavno ceno.  

 

     K 4)Dan šole je bil v celoti pohvaljen, pohvaljeni tudi vsi učitelji, ki so   

     poskrbeli za to, da se je ves material za razstave pripeljal v Štanjel. Nekaj  

     pripomb pa so starši podali(prenesli): obveščanje o prevozih v Štanjel  

     neustrezno, prepozno za najmlajše, nekateri otroci so bili v šoli ves dan.  

     Predlagana je bila sprememba termina- pred majem. 

 

      K 5) Predlog je podoben lanskemu, pušča se odprta možnost sodelovanja s  

        Francijo. 

  Sklep: Svet staršev je potrdil predlagane nadstandarde za šol. leto 

          2015/16 (priloga). 



 

   K 6) Sklep: Svet staršev je dal soglasje k predlogu za razširitev 

         predmetnika za 0,5 ure v vseh oddelkih – razredne ure. 

 

K 7) Pobude in predlogi. 

- Predlaga se več dodatnega pouka, predvsem zaradi priprav na tekmovanja, 

ponovno se poudari pomen mentorja, ki naj otroke usmerja in jim nudi 

pomoč pri pripravah. 

- Glede tekmovanj se predlaga naj šola pošlje opozorilo glede uskladitve 

terminov tekmovanja, da se otroci lahko udeležijo vseh. 

- Premalo časa za kosilo, ko otroci gredo s prvim avtobusom, saj avtobus 

večkrat odpelje prej, tudi jutranji odhodi iz vasi niso točni po urniku. 

- Spodbujanje otrok k odgovornosti in učenju na lastnih napakah. 

- Ohranja naj se šola pozitivnega vedenja, otroke naj se pohvali tudi na E-

asistentu. 

- Ponovi naj se predavanje o varni uporabi interneta. 

 

    K 8) Ravnateljica pove, da so rezultati NPZ nad povprečjem pri 9. razredu,  

    nekaj razlik je med 6.a in 6.b. Žal otroci še vedno nimajo pozitivnega odnosa do  

    NPZ-jev, saj ne vplivajo na uspeh.  

 

    Opozori se na nujnost znižanja hitrosti mimo šole, predlagani ležeči policaji. 

 

    Pozornost naj se posveti tudi tujim vozilom, ki naj bi se opazila, vendar ni  

    potrebno pretiravati in s tem povzročati panike. 

 

Seja zaključena 18.45. 

 

Zapisničarka:        Primož Gustinčič l.r. 

Marija Umek             predsednik sveta staršev 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 


