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Zapisnik 
1. redne seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila v torek, 6. 10. 2015 ob 18. 

uri na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica, v učilnici N14 
 
Prisotni: 16 predstavnikov staršev; Sonja Arbeiter, Jožica Smogavec, Sara Lešnik Cveček 
Odsotni: dve predstavnici 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 2015/2016 - ravnateljica 
3. Potrditev zapisnika prejšnje seje – predsednik 
4. Učni uspeh ob koncu šolskega leta 2014/2015 – pomočnica ravnateljice 
5.   Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016 – ravnateljica 
6.   Razno 
     - izvolitev še enega predstavnika staršev v pritožbeno komisijo na 2. OŠ 
7.   Pobude in predlogi Sveta staršev 
 

 
K točki 1 
 
Sestanek je do izvolitve novega vodstva vodila ravnateljica, ki je predstavila dnevni red. 
Predstavniki sveta staršev niso imeli pripomb nanj. 
 
 
K točki 2 
 
Predstavniki staršev so soglasno potrdili Ano Bučar za predsednico in Aleksandra Žnidarka za 
namestnika predsednice Sveta staršev za to šolsko leto. 
 
K točki 3 
 
Vodenje seje je nadaljevala predsednica sveta staršev Ana Bučar. 
Starši so potrdili zapisnik zadnje seje. 
 
K točki 4 
 
Učni uspeh za šolsko leto 2014/2015 je predstavila Jožica Smogavec. 
Poročilo je bilo svetu staršev posredovano z e-pošto. Podala je še: 

- grafični prikaz za učni uspeh, obisk na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ob zaključku 
šolskega leta po razredih, 

- grafični prikaz pozitivno ocenjenih učencev ob zaključku šolskega leta od 2009/2010 do 
2014/2015 in 

- grafični prikaz Primerjave učnega uspeha z rezultati NPZ. 
 
Ugotovitev: Učni uspeh pada (iz 99 % na 97 %) rezultati NPZ pa rastejo (iz 59 % na 69 %). 
 
Člane sveta smo spomnili, da je bila predstavitev primerjalne tabele cen delovnih zvezkov po 
naključno izbranih slovenskih šolah opravljena na posameznih roditeljskih sestankih.  
Stroške za delovne zvezke smo na naši šoli res zelo znižali.  
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K točki 5 
 
Letni delovni načrt (LDN) za šolsko leto 2015/2016 je predstavila ravnateljica. 
LDN je temeljni dokument, s katerim zagotavljamo sistematično uresničevanje z zakonom in z 
izvršilnimi predpisi določen program.  
 
Nagovor ravnateljice pri pisanju LDN je naslednji: 
Pri pedagoškem delu ne moremo mimo vzgoje. Ta pa temelji na vrednotah.  
 
Janez Musek ugotavlja, da imajo v osebnostnem razvoju posameznika pomembno mesto življenjski 
cilji, ideali in vrednote. Njihove zasnove se pojavljajo že v otroštvu, trdneje se uveljavljajo v 
puberteti, v bistvu jih oblikujemo vse življenje. Vrednote nam pomenijo smernice, po katerih 
uravnavamo svoja dejanja.  
 
Naj nam ostanejo vrednote svojevrstni kažipoti, saj so v današnjem hitrem in protislovnem času 
resnično potrebne. 
 
Vizija 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 dela enaka. 
 
Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016 je bil potrjen na Svetu zavoda, 5. 10. 2015. 
 
Tudi Publikacijo bomo v prihodnjih dneh objavili na spletni strani šole. 
 
Prav tako Napovednik aktivnosti v tekočem mesecu. 
 
Pred to sejo je bil sestanek komisije za Mavrično zakladnico. Dogovorili so se, da iz teh sredstev 
poravnamo račun za Hiško eksperimentov, Projekt Neodvisen.si in 250 € mesečno za nakup knjig 
za šolsko knjižnico. 
 
Ravnateljica je v sliki predstavila še aktivnosti od zadnje seje sveta staršev pa vse do danes: 
(sodelovanje učencev na Radiu Hudo, zlato priznanje za lutkovno skupino Kakorkoli, Od zrna do 
kruha, Ciciban Planinec, valeta, plesne vaje, predaja ključa, letne počitnice, angleška šola, začetek 
šolskega leta za prvošolčke, šola v naravi za 3. razred v termah Snovik in šola v naravi za 7. razred 
v CŠOD Škorpijon v Duhu na Ostrem Vrhu, Simbioza Giba, Hiška eksperimentov in rekreacijski 
odmor za učence na 2. osnovni šoli Slovenska Bistrica. 
 
 
K točki 6 
 
Gospa Andreja Leskovar iz 8. a bo tretja članica Pritožbene komisije. 
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K točki 7 
 
Pobude in predlogi staršev: 
 

• Plačila šole v naravi omogočamo obročno, izjema je bila letošnja za 3. razred. 
• Za zimsko šolo v naravi za 5. razred, ki bo 11. do 15. 1. 2016 na Rogli, bomo še ta mesec 

sklicali roditeljski sestanek. 
• Učenci naj v šolo prihajajo 10 minut pred pričetkom pouka, izjema so učenci, ki jih v 

šolo pripeljejo starši ali avtobusi. 
• Učenci od 6. razreda dalje, ki so prijavljeni v varstvo vozačev, lahko na odhod avtobusa 

počakajo v učilnici P15. 
• Planiramo ureditev nadstreška nad kolesarnico pred šolo. 
• Odpadni papir zbiramo vsako 1. sredo v mesecu. Želja staršev je, da vsak razred zbira 

papir zase. Zato bomo tudi evidenco nastavili tako. 
• Pobuda staršev je, da bi se lahko vsi učenci od 1. do 3. razreda, ki to želijo, vključili v 

pevski zbor. Za strokovno mnenje bomo zaprosili svetovalko za glasbeno umetnost na 
zavodu za šolstvo. 

• Pohvala staršev za dobro izpeljano šolo v naravi za 7. razred v CŠOD Škorpijon in šolo v 
naravi v Termah Snovik s tečajem plavanja za tretješolce. 

• Pohvala s strani staršev tudi za organizacijo počitniškega varstva na naši šoli. 
• Starši so dobili pojasnilo zakaj NIP (neobvezni izbirni predmet) TJN (tuj jezik nemščina) 

v 4. razredu ne izvajamo. Zato ker lahko glede na normative v 4. in 5. razredu izvajamo 
NIP v petih skupinah. NIP izvajamo pri ŠPO (šport), RAČ (računalništvo) in TIT (tehnika). 
Pri teh predmetih je bilo tudi največ prijavljenih učencev. 

• Starši si želijo bolj ažurno obveščanje preko šolske spletne strani (tudi roditeljske sestanke). 
• Seznanili smo se, da so se učiteljice in starši učencev 1. razreda odločili, da učenci odnašajo 

šolske torbice domov vsak dan. 
• V primeru dežja rekreacijski odmor v okolici šole odpade. 
• V prihodnje bomo bolj pozorni na tekmovanja izven šole. Učenci bodo oblečeni v majice oz. 

trenirke, ki jih imamo za ta namen na šoli. 
 

 
Sestanek je bil zaključen ob 19.40. 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednica sveta staršev: 
Marija Gošnjak       Ana Bučar 
 
          
 
 
 
 
 
     


