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Zapisnik  

2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila v torek, 6. 3. 2012, ob 
18. uri v učilnici N14 

 
Prisotni:    15 predstavnikov staršev, Sonja Arbeiter, Sara Lešnik, Marija Gošnjak 
Opravičeno odsotni: 3 predstavniki staršev, Jožica Smogavec 
 
Dnevni red: 
 

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda 
2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta staršev 
3. Učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju šol. leta 2011/2012 
4. Poročilo o delu Mavrične zakladnice 
5. Sprotne zadeve 
6. Pobude in predlogi članov Sveta staršev 

 
 
K točki 1 
 
Predsednica je predstavila, starši pa so potrdili predlagan dnevni red. 
 
 
K točki 2 
 
Predstavljeni so bili sklepi zapisnika prejšnje seje. V Mavrično zakladnico je bil izvoljen 
nov član, predstavnik staršev, Blaž Gregorič. 
     
 
K točki 3 
 
Učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju šol. leta 2011/2012 z dne 31. 1. 2012 je podala 
ravnateljica. 
Vpisanih smo imeli 461 učencev. Pozitivnih je bilo 95,88 % in 4,12 % negativnih. Osem 
učencev tujcev je bilo neocenjenih. 
Na vprašanje predstavnika staršev glede negativno ocenjenega učenca v 1. a razredu je 
bila podana utemeljitev, da je to učenec, ki prihaja iz tujega govornega področja. V 1. 
ocenjevalnem obdobju ni dosegel temeljnih ciljev za pozitivno oceno pri predmetu 
spoznavanje okolja. 
 
Sklep redovalne konference je bil, da napravimo izpis vseh negativno ocenjenih učencev 
od 1. do 9. razred, njihove starše povabimo na pogovor, kjer bodo dali soglasje o vključitvi 
njihovega otroka v brezplačno individualno oz. skupinsko učno pomoč. Učno pomoč bodo 
nudili učitelji pripravniki in udeleženec javnih del pred in po pouku. Otrok bo tudi obiskoval 
dopolnilni pouk pri predmetih, kjer ima največ učnih težav. Šola bo spremljala 
obiskovanje ur učne pomoči in starše redno obveščala o otrokovem obiskovanju ur učne 
pomoči in o otrokovem napredku. Z vključitvijo otroka v učno pomoč in dopolnilni pouk 
želimo otroku pomagati, da bi dosegel potrebne minimalne cilje oz. pozitivne ocene za 
uspešno končanje razreda oz. napredovanje v višji razred. 
 
Na šoli smo pripravili tudi vlogo za odobritev daljše odsotnosti učenca od pouka, ki jo 
izpolnijo starši, kateri bodo tudi poskrbeli, da bo otrok nadoknadil zamujeno snov. 
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K točki 4 
 
Poročilo o delu Mavrične zakladnice je podala Renata Lugarič.  
Ostanek iz leta 2010 – 1.783,30 €  
Zbrano v letu 2011 –    6.683,00 € 
Porabljeni prispevki oz. odhodki v letu 2011 v višini 6.796,30 € za: 
blago za pustne maske, pleksi steklo in profili za likovne razstave, knjige za pouk, bivanje 
v CŠOD – likovne in literarne delavnice, delno kritje ID (šah, šport), jesenski abonma, 
delno kritje prevoza in vstopnic za Pikin festival, rolerji in ščitniki, knjige za knjižnico. 
Ostanek sredstev in prenos v leto 2012: 1.670,00 €. 
V tem letu pa bomo sredstva porabili tudi za izdajo knjige Pravljično Pohorje, ki jo bomo 
kmalu izdali. Knjiga bo darilo vsem prvošolčkom, ki bodo začeli obiskovati 1. razred pri 
nas. 
 
 
K točki 5 – Sprotne zadeve – ravnateljica 
 

• 6.10.2011 je bil v okviru dnevov evropske kulturne dediščine slovesna predaja 
keramične skulpture z literarno vsebino. Vitez sezida cerkev je legenda, ki jo je 
zapisal Jože Tomažič.  

• Za učence 7. razreda smo v času od 7. do 11. 11. 2011 izvedli Šolo v naravi v 
CŠOD Škorpijon (nadomestna lokacija Tojzlov vrh). Cena šole v naravi je bila 66,70 
€. 

• Hospic – razgovori in delavnice za naše učence, ki so izgubili enega od staršev ter 
njihove starše.  

• 19. 12. 2011 smo pričarali praznično vzdušje s prihodom dobrega moža pri 
Lovskem domu. 

• Medimedo, 21. 12. 2011 v sodelovanju s študenti medicinske fakultete iz Maibora 
za učence 1. in 2. razreda.  

• Zimsko šolo v naravi s tečajem smučanja za učence 5. razreda smo organizirali 
od 9. 1. do 13. 1. 2012 v CŠOD Planinka na Slivniškem Pohorju. Cena šole v naravi 
je bila 126,80 €, prispevek staršev je bil 59,20 €. Staršem učencev smo ponudili 
izposojo smučarske opreme in finančno pomoč, če plačila ne bi zmogli sami. 

• 19. 1. 2012 je bila zaključna prireditev projekta UPI na Ptuju. Zelo domiselno in 
skrbno pripravljena razstava o poteku dela skupin, z okusnimi ježki, sprotnim 
predavanjem posnetka igrice Pod medvedovim dežnikom in razstavljenimi 
črkovnimi stavnicami in igrico Človek ne jezi se.  

• 2. 2. 2012 smo na šoli organizirali 4. Sejem poklicev z željo, da bi kar najbolje 
povezali dejavnost šole z lokalno skupnostjo in njenim gospodarstvom. Sejem se je 
pričel z uradnim nagovorom podpredsednika Društva direktorjev občine Slovenska 
Bistrica, gospoda Tomaža Smolarja. Predstavili so se ljudje različnih poklicev: 
zdravnik, pilot, metalurg, gradbenik, gostinec, cvetličar, vrtnar, frizer, kozmetičar.   
Med zanimivimi gosti je bila tudi Erika Drobnič, inovatorka leta 2010. 

• 6. 2. 2012 Proslava ob slovenskem kulturnem prazniku ter podelitev osemnajst 
Prešernovih priznanj prizadevnim likovnim in literarno nadarjenim učencem. 

• Na današnji dan imamo vpisanih 47 prvošolčkov za šol. leto 2012/2013. 
• Septembra smo starše učencev povprašali po željah za prevoze v šolo in domov, 

predvsem to velja za tiste učence, ki nimajo organiziranega avtobusnega prevoza. 
Žal ni bilo dovolj izraženih interesov, saj je samo pet staršev pripravljenih doplačat 
tak prevoz. 
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• Utemeljitve pobud staršev, ki so šoli posredovali pismo s pritožbami. Ker je pismo 
anonimno, je bil odgovor podan vsem predstavnikom sveta staršev, da odgovore 
prenesejo v oddelčne skupnosti. 

 
1. OPB – domače naloge niso edina dejavnost, zato starši ne morejo pričakovati, da 

bodo v šoli opravljene v celoti. Delo v OPB poteka po natančnem urniku, ki obsega: 
sprostitvene dejavnosti, prehrano, samostojno učenje in ustvarjalno preživljanje 
prostega časa. 

2. Na razredni stopnji so bile opravljene vse ure športne vzgoje, zato je očitek staršev 
neutemeljen. Razredniki pa opozarjajo, da je vedno več opravičil staršev, ki želijo, 
da se otroci iz različnih nepreverjenih razlogov izognejo dejavnostim pri pouku 
športne vzgoje.  

3. Za interesne dejavnosti ni mogoče izdelati idealnega urnika, ki bi ustrezal 
slehernemu učencu, saj ponujamo 48 različnih dejavnosti. 

4. Dopolnilni pouk se izvaja po urniku, vendar je obisk učencev zelo slab. Dodatni 
pouk je na voljo vsem učencem, ki so pripravljeni sodelovati pri raziskovalnih 
nalogah, šolskih tekmovanjih. 

5. Problem šolskih novincev se kaže v velikem neupoštevanju pravil šolskega reda. 
Sproti se dogovarjamo s starši in rešujemo nastale probleme. Pomembna je drža 
staršev, ki morajo spoštovati učiteljevo avtoriteto in njegovo odgovornost pri delu z 
učenci. Z učiteljico, ki jo izpostavljajo, pa so starši na splošno zelo zadovoljni. 

6. Predhodna preverjanja znanja lahko potekajo zgolj v ustni obliki, kar dovoljuje 
zakonodaja. Pisni preizkusi znanj pa so vedno napovedani. 

7. Pri pouku biologije in kemije se učna snov nujno navezuje iz razreda v razred. Učna 
snov je strokovno podana, učiteljica je na razpolago učencem za dodatno razlago. 
Pri njenih urah dopolnilnega pouka ustreznega odziva učencev ni. 

8. Osebna nota učitelja je v vzgojno izobraževalnem delu vedno prisotna. Z lastnim 
vzgledom učitelj posredno vzgaja učenca. 

9. Namenski odmori so bili potrjeni z LDN. Dejavnosti so bile predstavljene staršem, ki 
so se strinjali z medgeneracijskim povezovanjem – branje mlajšim učencem vsako 
sredo in kratke bralne minute ob torkih. Sicer imajo učenci rekreacijski odmor po 
malici. Razmišljamo o kotičku – klepetalnici v avli ob knjižnici. 

10. Problem oblačenja učencev. Pravila šolskega reda to natančno opredeljujejo. V 
poglavju Dogovorjena pravila obnašanja in ravnanja, točka 7.10. 

11. Šolska prehrana: Doslednost in pripravljenost kuharice in učiteljev OPB, da bi sledili 
vsakemu posamezniku. Zato jih s hrano ne silimo. Trudimo se, da bi se z zdravo, 
uravnoteženo prehrano naučili uživati vse obroke. Potekajo neposredni dogovori 
med starši in kuharico. Učenci imajo na voljo dovolj hrane od jutra do 17. ure, ko se 
zaključi delo v OPB. 

12. Komisija, ki je odgovorna za reševanje problema pregrevanja, je prišla do 
naslednjih zaključkov: 
- Podjetje Rolab bo izvedlo senčenje steklenih fasadnih površin, 
- Podjetje Roltek bo zamenjalo senčila, 
- Podjetje Rolab ali MIK bo vgradilo prezračevalne sisteme v okna. 
Potekajo še pogajanja o načinu izvedbe in načinu plačila. 

13. Starši lahko sproti dobijo vse informacije, upoštevamo njihove tehtne in utemeljene 
pripombe in pomisleke. Zavedamo se, da dialog med šolo in starši ni samo zaželen 
ampak je nujen za dobro učenca. Anonimnost v tem primeru ne rešuje ničesar, še 
manj grožnje staršev. 

                                                              
Zapisala:        Predsednica Sveta staršev 
Marija Gošnjak       Renata Lugarič 


