
 
Zapisnik  

1. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila v torek, 1. 10. 2013,  
ob 18. uri v učilnici N14 

 
Prisotni:    sedemnajst predstavnikov staršev, Sonja Arbeiter, Jožica Smogavec, Sara Lešnik,  
                  Marija Gošnjak 
Opravičeno odsotna ena predstavnica staršev 
 
 
D n e v n i  r e d : 
 

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda - ravnateljica 
2. Volitve predsednika in podpredsednika Sveta staršev za šolsko leto 2013/2014 - ravnateljica 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje – predsednik 
4. Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2012/2013 (priloga) – pomočnica ravnateljice 
5.   Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/2014 – ravnateljica 
6.   Razno 
     - izvolitev dveh predstavnikov staršev v pritožbeno komisijo na 2. OŠ 
     - izvolitev enega predstavnika staršev v Mavrično zakladnico 
8.   Pobude in predlogi Sveta staršev.  

 
 
K točki 1 
 
Sejo je do izvolitve vodstva vodila ravnateljica, ki je predstavila dnevni red. Predstavniki sveta 
staršev so ga potrdili. 
 
K točki 2 
 
Izvedli smo volitve predsednika in podpredsednika sveta staršev za tekoče šolsko leto. 
 
Sklep: Starši so soglasno potrdili gospo Ano Bučar za  predsednico in gospoda Aleksandra 
Žnidarka za podpredsednika sveta staršev za šolsko leto 2013/2014. 
 
K točki 3 
 
Potrjen je zapisnik prejšnje seje. 
 
K točki 4 
 
Učni uspeh je precej boljši, kot je bil junija takoj po pouku. V času počitnic so učenci namreč 
opravljali razredne in popravne izpite in bili zelo uspešni. Da pa je uspeh tako dober, so zaslužni 
delavci pripravniki in delavci na programu javnih del, ki učencem nudijo učno pomoč. 
 
Starši predlagajo, da bi na šoli pripravili primerjalno tabelo učnega uspeha v zadnjih petih letih pa 
tudi primerjavo učnega uspeha na nivoju države. Poročilo bomo staršem predstavili na naslednji 
seji. 
 
Disciplinsko obravnavanih je precej več fantov kot deklic. Največ v 1. in 2. VIO. Ugotavljamo, da 
se v 3. VIO dečki že umirijo. Uspešno izvajamo tudi mediacijo med učenci. 
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Zaskrbljujoč je nizek obisk staršev v šoli v 3. VIO, govorilnih ur se udeleži le 38 % staršev, 
roditeljskih sestankov pa 50 %. Nekatere starše vabimo tudi individualno. 
 
V prihodnjem tednu začne na šoli dr. Zdenka Divjak Zalokar  izvajati šolo za starše, kamor se je 
prijavilo 23 staršev. 
 
K točki 5 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014 je ravnateljica predstavila staršem že na uvodnih 
roditeljskih sestankih.  
 
Vizija šole temelji na vrednotah šole, ker so dobri medsebojni odnosi, timsko delo in strokovnost 
pogoj za to, da so naši učenci uspešni in srečni. 
 
Vizija šole je zagotoviti učencem tako šolsko okolje, da bodo spoštovali sami sebe in druge 
udeležence v vzgojno izobraževalnem delu v skladu z vrednotami naše šole. Naša vizija je učenec, 
ki bo veliko znal in se bo veselil življenja. 
 
Ker pri viziji šole ne gre za enoletni projekt, temveč za proces, ki se gradi skozi leta, ostajajo 
temeljna področja intenzivnega dela enaka. 
 
Menimo, da smo dobro vpeti v okolje. Učenci bodo dobili dobre temelje za nadaljnjo gradnjo na 
kulturnem področju, sodelujemo z različnimi ustanovami, gradimo na sedanjosti in bodočnosti 
učencev tudi preko sejma poklicev, projektov Popestrimo šolo in Socialni in kulturni kapital, kjer 
smo povezani z vrtcem, osnovno šolo in srednjo šolo. Gre za aktivnosti učencev v popoldanskem 
času in v času počitnic.  
 
Preko pravil šolskega reda želimo, da bi na naši šoli vladali sproščeni odnosi na temelju 
spoštovanja. 
 
Vsako leto zmanjšujemo število delovnih zvezkov.  Ostajajo kvalitetni učbeniki in dosledno 
zapisovanje v zvezke. Na šoli imamo avtorje zelo dobrih učbenikov: Jožica Smogavec pri 
matematiki, Darja Vtič je avtorica Iskalcev biserov, učiteljice angleškega jezika pripravljajo e-
učbenik. 
 
Pripravljamo nastop Orkestra slovenske vojske skupaj z našimi pevci in solisti. 
 
Z učenci bomo posneli film, ki bo predstavljal našo šolo. 
 
Ne nazadnje smo rešili problem pregrevanja šole. Učilnice smo zaščitili pred vročino in soncem z 
žaluzijami, streho avle smo zamenjali z novo kritino, podstrešje smo izolirali z 20 cm izolacijo in 
dodali prezračevalne reže. 
 
Načrt za talno signalizacijo, ki bo uredila prometni režim pred vhodom šole iz smeri Šolske ulice, je 
pripravil dr. Matjaž Šraml s sodelavci na Fakulteti za gradbeništvo in promet v Mariboru. V 
prihodnjih dneh bo signalizacija izvedena v sklopu novega krožišča. Učencem želimo urediti varen 
dostop do šole. 
 
Preko mednarodnega programa FIT – aktivna telesa, aktivni možgani bomo nabavili palice za 
nordijsko hojo za učence 3. triletja. Prav tako bomo za vse učence uvedli dihalne in sprostitvene 
vaje v zadnjem delu glavnega odmora. 
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K točki 6 
 
Svet šole imenuje pritožbeno komisijo.  
V komisijo so bili izbrani predstavniki staršev: Klavdija Smogavec iz 7. b, Dragica Črešnar iz 6. b 
in Edita Juršič iz 4. b. 
 
V Mavrično zakladnico so starši imenovali naslednje člane: Aleško Kvas iz 5. b, Majo Gorjanc iz 
5. a, Natašo Milivojevič iz 9. a in Karmen Kovačevič Babošek iz 1. a. 
 
K točki 7 
 
Starši predlagajo, da končamo z jutranjim sestankom v petek natančno ob 7.45 in prosijo za 
možnost najave na govorilno uro. Ob petkih zjutraj je namreč čas, ki ga ima razrednik, omejen. Zato 
bi se starši na govorilno uro preko spletne strani učiteljem najavili.  
 
Starši so nas opozorili tudi  na problem neprimernega vedenja učencev 1. in 2. VIO v sanitarijah.  
 
Glede naslavljanja učiteljev smo po usklajevanju stališč dorekli, da ostanemo pri odločitvi kolektiva 
učiteljev.  
 
Teža šolskih torbic – učenci naj učbenike puščajo doma, v šoli imamo učbenike za na klop. 
 
Starši želijo, da na spletno stran šole damo več informacij. 
 
Učenci, ki imajo učno pomoč med poukom, seveda izostajajo od rednega pouka, vendar po 
dogovoru med učiteljema običajno predelajo snov, ki je ta dan na urniku. 
 
Nalepka »otroški voziček prepovedan« v garderobi šole – želimo, da otroški vozički ostajajo v 
garderobi. Invalidom pa je seveda dostop do učilnic dovoljen. 
 
Na šoli imamo trenutno vpisanih 35 učencev priseljencev. Vpisani so na naš zavod na podlagi 
šolskega okoliša. Pri razporejanju učencev tujcev v razred upoštevamo ob vpisu spričevalo o 
predhodnem izobraževanju in starost otroka. Učenci priseljenci so lahko neocenjeni iz posameznih 
predmetov samo prvo šolsko leto. O napredovanju odloči na predlog razrednika učiteljski zbor. Za 
NPZ v 6. in 9. razredu se učenci priseljenci iz drugih držav odločajo prostovoljno. 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.30. 
   
 
 
Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 
Marija Gošnjak       Ana Bučar 


