
 ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2012/13 z 

dne 18.2.2013 ob 17.30 uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča 
 
Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnica Julijana Kranjčec, psiholog 
Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov  

 
Odsotni: 7. B, 8. B 
Sejo vodil:predsednik sveta staršev 
Zapisnikar: Rjabina Hočevar 
 
Priložena lista prisotnih in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika.  
 

DNEVNI RED:  
 

1. Pregled zapisnika zadnje seje. 
2. Pobude, pripombe, mnenja staršev. 
3. Poročilo o delu aktiva. 
4. Spremembe pravilnika o šolski prehrani. 
5. Analiza ankete o zadovoljstvu staršev. 
6. Poročilo o vzgojno izobraževalnih rezultatih ob polletju v šolskem letu 2012/13. 

 
Ad1) 
Predsednik je predlagal, da se točke dnevnega reda zaradi morebitne časovne stiske (seja sveta šole ob 
19 uri) spremenijo, oziroma obravnavajo skupaj s sejo sveta šole. 
Prisotni se s tem strinjajo in dnevni red je potrjen. 
Na zapisnik prve seje ni bilo pripomb, razen sklepa 7. Vodstvo šole bo e-naslove takoj naslednji dan 
posredovalo g. Grdadolniku. 
Sprejet je bil 
Sklep 1: zapisnik prve seje se potrdi in obesi na šolsko spletno stran. 

Predsednik je predlagal, da v bodoče zapisnike takoj po seji potrdimo in obesimo na šolsko spletno 
stran. 
Sprejet je bil 
Sklep 2: po vsaki seji se zapisnik po potrditvi obesi na šolsko spletno stran. 
 
Ravnateljica je na kratko predstavila analizo ankete o zadovoljstvu staršev z delom šole. Od 209 anket 
jih je bilo pravilno izpolnjenih 82. Rezultat je zelo zadovoljiv, v procentih pa je dosegel 81,5%. 
V šolski sklad je potrebno izvoliti novega predstavnika staršev. Sestanki so 3 x na leto in po kratkem 
posvetovanju je svet staršev predlagal gospo K. Mustafić. 
Sprejet je bil  
Sklep 3: gospa K. Mustafić je nova predstavnica staršev v šolskem skladu. 
 
Izvolili smo tudi namestnika predsednika sveta staršev in sicer gospoda Richterja. 
Sprejet je bil 

Sklep 4: za namestnika predsednika v svetu staršev je soglasno potrjen gospod R. Richter. 
 

Ad2) 
9B) Vse v redu, razen podvajanja roditeljskih sestankov. 
9A) Vse v redu. 
8C) Vse v redu. 
8A) Vse v redu. Na vprašanje predstavnika, če bodo stroški tabora višji, je ravnateljica odgovorila, da 
ne. 
7B) Neopravičeno odsoten. 
7A) Na roditeljskem sestanku je bilo prisotnih 15 staršev, ki so želeli sestanek z učiteljico A. Zrimšek. 
Dogovorili so se, da bo učiteljica opravila individualne posvete s starši. 
6B) Učenci ne upoštevajo šolskih pravil in predstavnik sprašuje za disciplinske ukrepe. Ravnateljica je 
obrazložila, da imajo učitelji po zakonu omejeno vzgojno ukrepanje, je pa povedala, da se po novem 

kršitve in problemi, podrobno zapisujejo v zvezek, ki je priloga dnevniku. 
Predstavnik tudi sprašuje, kako je s seznanjanjem dijakov o alkoholu in cigaretah in ravnateljica je 
povedala, da imamo v 7. razredih na to temo predavanje. 
Vprašanje glede poučevanja in ocenjevanja gospe Kenda pri naravoslovnih predmetih. Pojasnilo je dala 
ravnateljica in sicer gospa Kenda je laborantka, ki aktivno sodeluje in pripravlja delo in ima vse 
kompetence pri nadomeščanju manjkajočih učiteljev. Tudi spraševanje in ocenjevanje. 
6A) Disciplina v razredu se je izboljšala. 
5B) Na sestanku je bilo veliko staršev, načeloma pa v razredu ni težav. 
5A) Vse v redu. 



4B) Vse v redu. 
4A) Vse v redu. Pohvala učiteljici, s katero so izjemno zadovoljni. 
3B) Vse v redu. Pohvala učiteljicam, otrokom in staršem. 

3A) Otroci napredujejo po planu. Predstavnica je povedala, da imajo občasno v razredu težave pri 
kosilu, saj otroci določenih jedi ne marajo. Po kratki razpravi o hrani, količini obrokov in poznem 
prvem obroku za nekatere učence bil sprejet 
Sklep 5: učitelji naj apelirajo na starše, da naj otroci zjutraj pojedo zajtrk. 
2B) Vse v redu. 
2A) Pohvala za ureditev prevoza Tomačevo. Sicer v razredu vse v redu.  
1B) Pohvala vsem trem učiteljicam. V razred 1x tedensko prihaja učenka 9. razreda in starši 
ugotavljajo, da je medsebojno druženje zelo dobrodošlo. Predstavnik je tudi povedal, da so obroki 
(predvsem kosovno: potice, zavitki,..) včasih preobilni.  
Na vprašanje, zakaj bo naslednje šolsko leto razred vodila druga učiteljica, je ravnateljica povedala, da 
bo organizacijske spremembe predstavila na naslednji seji, ki bo potekala v mesecu maju. Takrat bo 
podala strokovno obrazložitev za to odločitev. Bodo pa vse odločitve sprejete v dobro otrok. 

1A) V razredu so določene težave s prehrano. Na sestanku je bilo staršem rečeno, da je razred precej 
problematičen v smislu težav pri branju, MAT, oblačenju in starši se sprašujejo, kje je problem. 
Učiteljica je pojasnila, da razred ne odstopa od povprečja in da naj se starši čim prej potrudijo pridobiti 
odločbe, s čimer bodo olajšali delo svojim otrokom. Je pa bil sprejet tudi 
Sklep 6: ravnateljica bo prisotna na naslednjem roditeljskem sestanku v 1. A in 1.B razredih. 
 
Ravnateljica je poudarila, da bodo dne 15.4.2013 zaradi izobraževanja učiteljev skupne govorilne ure. 
Od 18.2.2013 dalje imamo novega sodelavca za določen čas – predvidoma do začetka aprila 2013, ki 
bo pomagal pri usmerjanju staršev in ostalih obiskovalcev ter kot pomoč hišniku. 
 

Ad3) 
Gospod Grdadolnik je na kratko povzel bistvo delovanja Aktiva sveta staršev ljubljanskih osnovnih šol 
ter pohvalil izjemen trud in pripravljenost posameznikov za izboljšanje določenih zadev v šolstvu. 
Poročal je o pomislekih in smernicah za vpis v srednjo šolo predlogih za izboljšanje samega sistema. 
Veliko staršev se ne strinja, da bi udeležba učencev na tekmovanjih vplivala na same kriterije 

ocenjevanja. V bodoče bo pošiljal sklepe aktiva predstavnikom sveta staršev. Več o delu aktiva si lahko 
preberete na njihovi spletni strani. 
 

Ad4) 
V. Sepič je na kratko obrazložil nekatere spremembe v Pravilniku o šolski prehrani. Izpostavil je, da 
starši sami urejajo subvencijo prehrane za svoje otroke na Centrih za socialno delo, na šoli pa smo 
vključeni v centralno evidenco, iz katere je razvidno, kdo od učencev je upravičen do subvencije. 
V komisijo za šolsko prehrano je potrebno izvoliti novega predstavnika in po kratki razpravi je svet 
staršev sprejel 
Sklep 7: predstavnik staršev v komisiji za šolsko prehrano je gospa Renate Štrucl Rugelj.  

Komisijo sestavljajo naslednji člani: A. Zrimšek, V. Sepič, B. Vatovec, S. Mattersdorfer in R. Š. 
Rugelj. 
 
Ad5) 
Ravnateljica je članom sveta staršev predstavila analizo o zadovoljstvu staršev z delom šole in z 
rezultatom je zelo zadovoljna. Oddanih je bilo 209 anket, od tega 82 pravilno izpolnjenih. Z delom šole 
je zadovoljnih kar 81,5% staršev. 
 

Ad6) 
G. Sepič je predstavil poročilo o učno vzgojnih rezultatih ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja 
2012/13 in izpostavil: 
- učencev na šoli je 435 in 19 oddelkov; 
- učni uspeh je 89%; 
- v I. triadi je opisno ocenjevanje, v II. triadi so 4 učenci 6. Razredov negativno ocenjeni. Opazno je 
poslabšanje v 6. A; 
- v III. triadi je največ težav v 7. razredih (80%), v 8. razredih 85% in v 9. razredih 86%. Med 
negativnimi ocenami prevladujejo naravoslovni predmeti... 

- zelo uspešnih učencev je 93. 
 
 
Seja je bila končana ob 19 uri. 
 
 
Zapisala:       Predsednik sveta staršev: 
Rjabina Hočevar      Marjan Režek 
 


