
POVZETKI IZ ZAPISNIKA SVETA STARŠEV, 27. 9. 2016 
 
DNEVNI RED 
 
1. pregled zapisnika zadnje seje, 
2. letni delovni načrt in novo šolsko leto, 
3. izvolitev predsednika Sveta staršev, 
4. razno. 
 
K1 Potrjen je bil zapisnik zadnje seje. 
 
K2) Ker ni bilo mogoče kupiti vseh učbenikov za angleščino, bodo učenci 4. in 5. 
razredov učbenike kupili sami, vanje bodo lahko tudi pisali. 
 
Ravnatelj je predstavil letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 in povedal o  uspehih 
v lanskem šolskem letu. Lansko šolsko leto smo bili uspešni na vseh področjih. 
Učenci so osvojili 44 srebrnih in 2 zlati priznanji. Prijavljeni smo bili na različne projekte. 
Ponovno smo bili  pri vseh treh predmetih iz NPZ nad povprečjem. 
 
V poletnih mesecih so potekala vzdrževalna dela na starem delu šole (menjava kritine, 
uredili smo fotokopirnico in pridobili novi prostor za govorilne ure, obnovili sanitarije za 
fante, menjali najbolj dotrajane omare, menjali smo luči, opravili smo beljenje hodnikov 
in druga manjša vzdrževalna dela na šoli. 
 
Vizija šole ostaja enaka - S SPOŠTLJIVIMI MEDSEBOJNIMI ODNOSI DO 
KVALITETNEGA ZNANJA. 
 
Da je delo kvalitetno, so potrebne tudi dodatne vsebine (gledališče, opera, balet, 
tehniški in naravoslovni dnevi). Tudi učitelji se vseskozi izobražujejo. 
Pozornost posvečamo nadarjenim učencem, na drugi  strani pa posebno pozornost 
posvečamo učencem z  učnimi težavami (domačo nalogo lahko naredijo v šoli, pomoč 
lahko poiščejo že pred poukom).  
Glavni naš cilj je še vedno bralna pismenost.  
Zelo pomembno je tesno sodelovanje vseh učiteljev.  
Ohranjamo tisto, kar je bilo uspešno. 
 
 
K3) Člani Sveta staršev so potrdili za predsednico Sveta staršev Mojco Šonc - 
dosedanjo predsednico. 
 
K4) Bil je predlog, da bi komunikacijo starši, učitelji in učenci izboljšali tako, da bi na 
spletni strani šole odprli stran, kjer bi lahko starši pisali vprašanja. Ravnatelj je povedal, 
da se je o teh stvareh že pozanimal na drugih šolah. Iz vsega zapisanega je bilo težko 
razumeti, kaj je bistvo vprašanj. Predlagal je, da bi ostalo tako, kot je bilo do sedaj. Še 
vedno lahko predloge, pobude ali težave sporočijo predsednici Sveta zavoda ali 
ravnatelju. Najboljše pa je, kadar nastane problem, da ga razčistijo z učiteljem ali 
razrednikom.  Izkazalo se je, da je to najboljša pot za otroka. 
Pogovarjali smo se tudi o elektronski  redovalnici. Ravnatelj je povedal, da te oblike v 
letošnjem šolskem letu še  ne bo. Po novem letu bomo poskusili testno. Povedal je, da 
je lepo, če je med staršem in otrokom zaupanje, da otrok sam pove oceno. 



Ravnatelj je povedal, da otroci lahko pridejo na kosilo do 13.10. Imamo dogovor, kadar 
je pouk dalja časa, lahko otroci gredo h kosilu prej. 
Za učence, ki imajo 7 ur pouka, je vedno na voljo ena učilnica , v kateri lahko počakajo 
na avtobus. 
Postavljeno je bilo vprašanje, zakaj je od interesnih dejavnostih na podružnični šoli 
samo pevski zbor. Ravnatelj je povedal, da imamo  problem, ker je pomankanje kadra. 
Tukaj smo nemočni, saj od Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ne dobimo 
sredstev. 
 
Tudi letos bomo imeli v začetku decembra novoletno tržnico. Program bomo pripravili 
z Glasbeno šolo Slov. Konjice. 
 

Zapisala Milena Kukovič. 
 
 


