
 
Zapisnik  

2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila v četrtek, 13. 3. 2014 ob 18. uri  
v  učilnici N14 

 
Prisotni:    štirinajst 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  
2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 
3. Učni uspeh v 1. redovalnem obdobju šol. leta 2013/14 
4. Poročilo o delu Mavrične zakladnice 
5. Sprotne zadeve (Sejem poklicev, Prešernova priznanja, pust, zimska in letna šola v naravi, 

vpis šolskih novincev, Popestrimo šolo, končni izleti, fotografiranje oddelkov, valeta…) 
6. Pobude in predlogi Sveta staršev. 

Vljudno prosimo, da jih pošljete po e-pošti do 12. 3. 2014. 
7. Obrazloženo mnenje Sveta staršev o kandidatih za ravnatelja 2. osnovne šole Slovenska 

Bistrica 
 

 
K točki 1 
 
Predsednica je predstavila in člani sveta staršev so potrdili dnevni red. 
 
 
K točki 2 
 
Zapisnik prejšnje seje so člani sveta staršev potrdili. 
 
 
K točki 3 
 
Učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju je predstavila pomočnica ravnateljice. 
Na šoli imamo 455 učencev, od tega jih je bilo 90,55 % pozitivno ocenjenih, negativnih je bilo  
7,03 % in neocenjenih 2,42 %. Disciplinsko obravnavanih v 1. obdobju je bilo 17 učencev, v 2.  
29 in v 3. obdobju 10 učencev. Želimo si več sodelovanja s starši, predvsem na govorilnih urah in 
roditeljskih sestankih. Podatki so v prilogi zapisnika. 
S starši negativno ocenjenih učencev smo se pogovorili o uspehu ter učni pomoči. 
Pripravljena je tudi primerjalna tabela pozitivno ocenjenih učencev v 1. ocenjevalnem obdobju za 
preteklih pet šolskih let. Ugotavljamo, da število pozitivno ocenjenih učencev z leti pada. Razlogi: 
omejitev pri vpisu v srednje šole skorajda več ni, učenci priseljenci so v 1. letu šolanja 
neocenjeni…Zagotovo pa bo uspeh ob koncu šolskega leta višji. 
Kar se tiče vzgojnih ukrepov učencem ob soglasju staršev naložimo družbeno koristno delo 
(brisanje prahu v telovadnici, pomoč hišniku, pomoč v pomivalnici…) Učenci s tem pridobijo 
delovne navade in socialne veščine. Konflikte med učenci rešujemo tudi z mediacijo. 
 
 



 2 

K točki 4 
 
Poročilo o Mavrični zakladnici in Šolskem skladu na dan 31. 12. 2013 – Maja Gorjanc 
Ostanek iz leta 2012 in zbrana sredstva v letu 2013 so znašala 9.660,91 €. 
Med letom smo porabili 7.148,76 € in stanje na dan 31. 12. 2013 je 2.512,15 €. 
V šolskem skladu je na dan 31. 12. 2013 bilo 1.714,44 €. 
Zahvala staršem, ki sodelujejo s prostovoljnimi prispevki in komisiji za skrbno porabo sredstev. 
 
 
K točki 5 
 
Sprotne zadeve: 
 

• S sladoledom so bili nagrajeni učenci 8. a razreda, saj so od začetka šolskega leta zbrali 
1432 kg papirja. 

 
• Pomočnica ravnateljice je predstavila šole v naravi v tem šolskem letu: 

 

Razred Čas in kraj izvedbe Cena € 
Sofinanciranje MIZŠ 
€ 

Število vlog za 
sofinanciranje 

Sofinanciranje 
€ 

7. 
11. do 15.11.2013 
CŠOD Gorenje 

65,40 0 12 244,80 

5. 
17. do 21.2.2014 
CŠOD Gorenje 

60,00 81,40 5 220,00 

3. 
12. do 16.5.2014 
Čatež 

149,56 17,24 14 960,00 

Skupaj:    31 1.424,80 

 
Želimo si, da bi se lahko vsi učenci udeležili šole v naravi. S pomočjo sofinanciranja 
ministrstva in  sredstev iz šolskega sklada nam je to do sedaj tudi uspevalo. Finančno najbolj 
ogroženim staršem, na osnovi vloge za sofinanciranje, uredimo tudi dodatno subvencijo, na 
podlagi podatkov o upravičenosti do šolske prehrane iz CEUVIZ-a. Kljub temu pa tudi ti 
starši del stroškov morajo pokriti sami.  
 
Je pa res, da je prispevek staršev tretješolcev za šolo v naravi v Čatežu visok, na kar so 
opozorili predstavniki tretješolcev. Prav slednji so cene primerjali s sosednjo šolo, ki naj bi 
bila občutno nižja. Na pojasnilo ravnateljice, gre dano razliko pripisati večjemu 
sofinancerskemu deležu s strani omenjene šole. 2. osnovna šola Slovenska Bistrica, pa z 
razliko od ostalih šol, v večji meri pridobiva sofinancerska sredstva za zimsko šolo 5. in 7. 
razreda.  
 
Zato se bodo v prihodnjih dneh sestali člani Mavrične zakladnice, predstavnika staršev 3. a 
in 3. b, predsednica sveta staršev in vodstvo šole, da najdejo morebitno rešitev glede 
znižanja stroška letne šole v naravi s tečajem plavanja. Če bomo rešitev našli, bomo znižali 
strošek šole v naravi vsem učencem.  
 
Starši tudi prosijo, da bi na 1. roditeljskem sestanku dobili pregled stroškov čez celo šolsko 
leto (šola v naravi, intenzivne vaje MPZ, ekskurzije učencev…).  Večje stroške tudi na 
obročno odplačilo več kot tri obroke. 
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• Ravnateljica je predstavila še nekatere aktualne dejavnost, ki so se dogajale na šoli: 

- otvoritev krožišča pred šolo 
- na novo urejeno parkirišče  
- preventiva v cestnem prometu 
- stremimo za tem, da si učenci v času osnovnega šolanja ogledajo vse zbirke in razstave 

        v gradu Slovenska Bistrica 
- na šoli smo izvedli projekt Simbioza 
- izvedli smo veliko dejavnosti preko projekta Popestrimo šolo 
- tradicionalni slovenski zajtrk 
- varno s kolesom za petošolce 
- božični koncert 
- sejem poklicev 
- podelitev Prešernovih nagrad 2. OŠ z gosti Big benda slovenske vojske 
- pustno povorko 

 - učenci, ki se niso želeli maskirati, so pekli krofe 
- dejavnosti med zimskimi počitnicami: Soven, lectar, popestrimo šolo, SKK 
- s pomočjo projekta UVOP smo izvedli enotedensko Šolo za mame učencev priseljencev 
- obisk naših učencev z izvedbo kulturnega programa v domu starejših občanov,  
   prihodnji teden bodo dom obiskali tudi učenci 1. in 3. razreda. 
 

• Valeta je načrtovana za petek, 13. 6. 2014. Ker želimo, da je valeta slovo učencev od 
osnovne šole, jim bomo ponudili možnost zabave na šoli tudi do 23. ure, če bodo želeli. Za 
fotografiranje na valeti smo prejeli dve zunanji ponudbi. Izbiro fotografa bomo prepustili 
staršem devetošolcev. Predstavniki devetošolcev so podali predlog, da fotografiranje opravi 
tudi na šoli usposobljen kader.  
 

K točki - 6 Pobude in predlogi staršev 
 

• POŠ – tedenski razpored dejavnosti sproti dodajati na spletno stran šole. 
• Učenci so v OPB pomešani med oddelki. Drugače ne gre zaradi strogih normativov 

ministrstva. 
• Pred odhodom v šolo v naravo  naj starši podpišejo soglasje, usklajeno s pravili šolskega 

reda. 
• Pred odhodom v šolo v naravo s tečajem plavanja bomo imeli s starši 3. razreda še en 

roditeljski sestanek. 
• Starše je pretresel televizijski prispevek o spolnem nadlegovanju v eni od ljubljanskih šol. 

Kako je glede tega urejeno na naši šoli? Odgovarja ravnateljica: Naši učenci  pridejo, 
povedo, jih pohvalimo… Učenci predmetnega in razrednega pouka so ločeni. Določene 
težave na WC-jih smo imeli že v 4. oz. 5. razredu. Od takrat skrbimo, da odhajajo na WC 
učenci ločeno eden po eden, učitelj je med malico v razredu poleg učencev, dežurni učitelji 
dežurajo na hodnikih, pogledajo tudi na WC-je. 

• Za učence priseljence, ki so na šoli 1. in 2. leto, dobimo od ministrstva 80 ur DSP (17 
učencev). Ker je to premalo, jim nudi učno pomoč slovenskega jezika tudi učiteljica preko 
projekta UVOP. Za lažje sporazumevanje smo na šoli izdelali slovarje in didaktične igre.  

• Podana je bila tudi pobuda, da bi se na to temo šola za pomoč obrnila tudi na občino in tako 
skupaj našla morebitno rešitev ali vir financiranja, kako bi lahko jezikovne težave lažje 
premoščali. 
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K točki 7 
 
Predstavniki Sveta staršev so Obrazloženo mnenje o kandidatih za ravnatelja 2. osnovne šole 
Slovenska Bistrica sprejeli v nadaljevanju sestanka. 
 
  
 
Sestanek je bil zaključen ob 19.30. 
   
 
 
 
 
 
Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 
Marija Gošnjak       Ana Bučar 


