
OSNOVNA ŠOLA MALEČNIK

SVET STARŠEV

ZAPISNIK

1. seja Sveta staršev OŠ Malečnik je bila  29. 9. 2018ob 17.00 v učilnici slovenskega jezika
OŠ Malečnik.

Prisotni: Katja Stramec,Nadja Irgolič, Jernej Kocbek, Nina Car Grahornik, Tina Rat, Janez
Žerjav, Simona Šilec, Branka Berlič, Marija Kos, Borut Korc

Odsotni: Tomislav Letnik

Vabljeni: ravnatelj Rudolf Sedič, tajnica Bojana Rojs (zapisnikar)

Do izvolitve novega predsednika Sveta staršev je sejo vodil ravnatelj.

Pozdravil je navzoče in predlagal naslednji dnevni red.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Volitve predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika.
3. Poročila za šolsko leto 2017/2018.
4. LDN za šolsko leto 2018/2019.
5. Dopolnitev pravil šolskega reda.
6. Razno.

K točki 1 – Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

Na seji je bilo prisotnih 10 članov. Seja je bila sklepčna.

Na predlagani dnevni red je g. Korc Borut podal predlog o zamenjavi točk dnevnega reda.
Dnevni red je bil s predlagano spremembo soglasno potrjen.

Sklep št. 1:
Svet staršev OŠ Malečnik je ugotovil, da je bilo na seji prisotnih 10 članov in je bila
seja sklepčna.

Sklep št. 2:
2. točka dnevnega reda se prestavi na točko številka 5. Svet staršev OŠ Malečnik je
dnevni red s predlagano spremembo soglasno potrdil.

Sklep št. 3:
Člani staršev OŠ Malečnik so se soglasno strinjali, da se seje Sveta staršev snemajo,
ko je zapisnik potrjen, se posnetek zbriše.



K točki 2 – Poročilo za šolsko leto 2017/2018

Ravnatelj je podal poročilo za šolsko leto 2017/2018 in poročilo o analizi Nacionalnega
preverjanja znanja za šolsko leto 2017/2018.

Ravnatelj je predstavil rezultate NPZ-ja v šolskem letu 2017/2018. Povedal je, da rezultati
glede na državno povprečje niso bili slabi, da NPZ-ja v 3. razredu v letošnjem šolskem letu
še ne bo, prav tako še ne bo ocen pri NPZ-ju v 9. razredu.

Svet staršev OŠ Malečnik se je seznanil s poročilom za šolsko leto 2017/2018 in analizo
rezultatov NPZ. Člani Sveta na poročili niso imeli pripomb.

Ravnatelj je pojasnil, da imajo učenci pravico do konca meseca septembra zamenjati izbirni
predmet. V tem šolskem letu se je za zamenjavo odločilo med 30 in 40 učencev. Pojasnil je,
da se bo v prihodnje lahko izbirni predmet zamenjal izključno s privolitvijo staršev.

K točki 4 – LDN za šolsko leto 2016/2017

Ravnatelj je seznanil člane Sveta staršev z letnim delovnim načrtom za šolsko leto
2018/2019.

Podal jepredlog o razširjenem in nadstandardnem programu v šolskem letu 2018/2019 in
dnevih dejavnosti, za katere je potrebno plačilo staršev.

Člani Sveta staršev na LDN za šolsko leto 2018/2019 niso imeli pripomb, vprašanja in
predlogi bodo obravnavani pod točko razno.

Sklep št. 4:
1. Svet staršev OŠ Malečnik soglaša s predlogom razširjenega in nadstandardnega
programa.
2. Svet staršev OŠ Malečnik soglaša s stroški za izvedbo dejavnosti za šolsko leto
2018/2019.

K točki 5 – Volitve predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika

Člani Sveta staršev so za novega predsednika Sveta staršev predlagali dosedanjega
predsednika, g. Boruta Korca, ker so bili z njegovim delom zadovoljni.
Za namestnika predsednika so predlagali g. Jerneja Kocbeka.

Borut Korc je soglašal z imenovanjem za predsednika.
Jernej Kocbek je soglašal z imenovanjem za namestnika predsednika.

Sklep št. 5:
Svet staršev OŠ Malečnik je za predsednika Sveta staršev OŠ Malečnik soglasno
izvolil gospoda Boruta Korca in za namestnika gospoda Jerneja Kocbeka.



K točki 6 – Dopolnitev pravil šolskega reda

Ravnatelj je predstavil dopolnitev Pravilnika šolskega reda. Pojasnil je, da so se pojavile pri
ocenjevanju znanja težave, na katere učitelji niso bili pripravljeni. Zato se je Pravilnik
šolskega reda moral dopolniti.
Predstavnike Sveta staršev je pozval, da naj starše iz svojih razredov obvestijo o dopolnitvi
Pravilnika šolskega reda.

Predstavniki Sveta staršev so se z dopolnitvijo Pravilnika šolskega reda strinjali. Predlagali
so, da se v pravilnik doda še ukrep v primeru, da učenec med ocenjevanjem zapusti razred.

K točki 7 – Razno

Člani Sveta staršev predlagajo novega člana upravnega odbora šolskega sklada, in sicer
gospo Nadjo Irgolič.
Ga. Nadja Irgolič je soglašala z imenovanjem za članico upravnega odbora šolskega sklada.

Sklep št. 6:
Svet staršev OŠ Malečnik je za novega člana upravnega odbora šolskega sklada
soglasno imenoval gospo Nadjo Irgolič.

Vprašanja in pobude članov Sveta staršev:

- Predstavnica 4. razreda je povedala, da je lahko razlog za slabši rezultat NPZ-ja pri
slovenskem jeziku menjava učiteljev slovenščine v zadnjih dveh letih.

- Predstavnica 5. razreda je predlagala, da bi zimski športni dan, ki je načrtovan v
začetku meseca marca, prestavili na februar, saj je takrat večja verjetnost, da bo
sneg.

- Predstavnik 6. razreda je opozoril, da imajo otroci, ki obiskujejofakultativni pouk, 7. in
8. uro težave z avtobusnim prevozom na Vodole. Povedal je, da imajo ti otroci
premalo časa za kosilo, če želijo ujeti avtobus. Ravnatelj je pojasnil in razložil, zakaj
pride do težav pri urniku v 6. razredu, in obljubil, da bodo težavo poskušali rešiti. Se
pa vsako leto pojavljajo enake težave, tako v 6., kot tudi v 5. razredu.

- Predstavnik 6. razreda je zastavil vprašanje, zakaj fakultativni pouk računalništva
obiskuje vedno manj učencev. Ravnatelj je pojasnil, da otroci raje izberejo druženje z
vrstniki v kotičku za sproščanje kot obiskovanje fakultativnega pouka.

- Predstavnik 6. razreda je opozoril, da so fantje med poukom odšli v gostišče Baron
ter da so starši zaskrbljeni zaradi varnosti otrok. Ravnatelj in g. Korc Borut sta
pojasnila, da se to ni zgodilo med, ampak po pouku, ter da šola ne odgovarja in ne
nadzoruje, kam otroci hodijo po končanem pouku. Ravnatelj je staršem ponudil (po
končanem pouku) prostor v šoli, vendar pa morajo otroci upoštevati red in ne smejo
motiti pouka.

- Gospod Korc Borut je v imenu opravičeno odsotnega predstavnika 2. razreda postavil
vprašanje glede zaklenjenih vhodnih vrat šole v času jutranjega varstva. Vhodna
vrata so od 7.30 do 8.15 zaklenjena in otroci ne morejo v jutranje varstvo. Ravnatelj
je pojasnil, da se je šola tako odločila, ker so otroci s prihajanjem, odhajanjem in
tekanjem motili pouk. Ravnatelj je povedal, da se lahko določita dva ali trije termini,
ob katerih pride informator odpret vrata, da lahko otroci, ki morajo v jutranje varstvo,
vstopijo v šolo.



- Predstavnica 7.A razreda je opozorila, da avtobusne vozovnice na mestnem
avtobusu ne delujejo. Ravnatelj je pozval predstavnike staršev, da pri starših iz
svojega razreda preverijo, kateri otroci imajo težave z avtobusno vozovnico.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisala Predsednik Sveta staršev
Bojana Rojs Borut Korc


