
SVET STARŠEV 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE   

 

Datum: 23. 2. 2015 
 

 

 

ZAPISNIK 
 

 

2. seja Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše, ki je bila v ponedeljek, 23. 2. 2015, s pričetkom ob 

18.00 uri v zbornici šole. 

Lista prisotnih članov Sveta staršev je dodana kot priloga zapisnika. 

 

DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled zapisnika 1. seje. 

3. Pregled uspeha učencev po prvem polletju (priloga). 

4. Samoevalvacijsko poročilo (priloga poročilo in Odklonski vzorci vedenja). 

5. Aktivnosti do konca šolskega leta. 

6. Letni delovni načrt zavoda za šolsko leto 2015/16. 

7. Pobude in vprašanja. 

8. Razno. 

 

 

K tč. 1  
 

Predsednica Sveta staršev, Mateja Draškovič, je pričela 2. sejo Sveta staršev, pozdravila navzoče in 

po listi prisotni ugotovila, da je na seji Sveta staršev sklepčnost zagotovljena. (Seznam prisotnih je 

priloga k zapisniku.) 

 

 

K tč. 2 
 

Ob pregledu zapisnika 1. seje Sveta staršev, ki je potekala dne 22. 9. 2015, sta predsednica Sveta 

staršev in ravnatelj podala informacije o realizaciji sklepov zapisnika 1.seje Sveta staršev. 

 Na podlagi sklepa št. 5, 1. seje Sveta staršev, so predstavniki posameznih razredov pridobili 

mnenje staršev o plačilu prispevka 10 eur, v dveh obrokih, za potrebe materialnih stroškov. 

S strani predstavnikov je bil predlog potrjen. 

 

Sklep št. 1: Predstavniki Sveta staršev so potrdili plačilo prispevkov v višini 10 eur, ki bo poravnan 

v dveh obrokih s strani staršev za potrebe materialnih stroškov. Sklep se predlaga v obravnavo na 

sejo Sveta zavoda. 

 

Ravnatelj Ladislav Pepelnik je podal naslednja pojasnila glede na pobude in vprašanja 1. seje Sveta 

staršev; 

 Težave glede prehrane 7. razredov so bile urejene 

 Šolski sklad je na svoji seji obravnaval možnost izvedbe dostopa za invalide. Ugotovljeno je 

bilo, da je zbranih premalo sredstev za izgradnjo klančine za dostop invalidnih oseb. 

Odločili so se, da uresničitev tega projekta prepustijo Občini Ruše. Z že zbranim denarjem, 

pa bi kupili nove garderobne omarice za potrebe predmetne stopnje. Tako bi vsak učenec 



pridobil svojo omarico.  

 

Sklep št. 2: Svet staršev je bil seznanjen z zapisnikom 1. seje Sveta staršev, ki je potekala dne 22. 9. 

2015, realizacijo sprejetih sklepov in ga potrdil. 

 

 

K tč. 3 
 

Ravnatelj in pedagog Boštjan Ravnjak sta predstavnike Sveta staršev seznanila s pregledom uspeha 

učencev po prvem polletju. V prvi triadi bi izdelali vsi učenci pozitivno. V drugi triadi ne bi izdelalo 

6 učencev, ki so vsi učenci 6 razredov. Na zaskrbljenost predstavnikov šestošolcev, je Boštjan  

Ravnjak že podal rešitev o izdelanem načrtu za izboljšanje uspeha. V tretji triadi ne bi izdelalo 30 

učencev.  

 

Sklep št. 3: Svet staršev se je seznanil s pregledom uspeha učencev ob zaključku prvega polletja za 

šolsko leto 2014/2015. 

 

 

K tč. 4 
 

Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z samoevalvacijskim poročilom (priloga poročilo 

in Odklonski vzorci vedenja) OŠ Janka Glazerja Ruše za leto 2014/2015.  

Na podlagi vprašalnika je bila narejena analiza, ki je pokazala pri učencih tretje triade: uživanje 

alkohola, kajenje cigaret, marihuane, prav tako pojav nekaterih bolezenskih pojavov, kot so 

bulimija, anoreksija, samopoškodovanje. 

 organizirane bodo delavnice na problematične teme, izobraževanja in ozaveščanje otrok 

 izpostavljeno je bilo nasilje otrok na poti v šolo in iz šole. Pri takšnih težavah naj starši 

nemudoma obvestijo šolo, ki bo ustrezno ukrepala.  

 

Sklep št. 4: Svet staršev se je seznanil z samoevalvacijskim poročilom šolsko leto 2014/2015. 

 

 

K tč. 5 
 

Ravnatelj je predstavnikom Sveta staršev predstavil aktivnosti do konca šolskega leta 2014/2015. 

 

Sklep št. 5: Svet staršev se je seznanil z aktivnostmi, ki se bodo odvijale do konca šolskega leta 

2014/2015. 

 

 

K tč. 6  
 

Ravnatelj je prisotne opomnil da se že pripravlja letni delovni načrt za šolsko leto 2015/16. Prav 

tako pa pričakujejo predloge, pobude, dopolnitve staršev, ki bi pozitivno pripomogle, k izboljšanju 

okolja in dela v osnovni šoli.   

 

 

K tč. 7 
 

Podane so bile naslednje pobude in vprašanja: 

 

 ponovno je bila podana prošnja predstavnikov staršev, k zmanjšanju prihoda do šole z 



avtomobili do vhoda šole. Predvsem gre za opozorilo tistim staršem, katerih otroci 

obiskujejo višje razrede in bi do vhoda lahko prišli peš. Večina se namreč pridružuje mnenja, 

da je dovoz namenjen le potrebam staršev, ki otroke pripeljejo v vrčevske oddelke in 

prvošolčke. Prav tako pozivajo k večji varnosti. 

 Pobuda, da v času roditeljskih sestankov hišnik pomaga pri parkiranju staršev v okolici šole, 

da ne bo prihajalo do neljubih težav 

 predstavniki 6. razredov – Prošnja, da se pisno in ustno preverjanje znanja ne bi 

skoncentriralo na čas ob koncu redovalne konference.  

Ravnatelj: število pisnih nalog na teden je sistemsko urejeno in ne sme biti več kot 2 pisnih nalog 

na teden. V primeru ustnega preverjanja pa naj otroci na čakajo na konec redovalnega obdobja. 

 Predstavniki 2. razredov – Vprašanje glede celotnega števila učencev v 2. razredih in 

možnosti po združevanju ali obstoju treh oddelčnih skupin.  

Ravnatelj: ker je trenutno premalo otrok, da bi se obdržali trije oddelki drugih razredov, se bodo v 

novem šolskem letu najverjetneje otroci združili v 2 oddelka 2. razredov. Razen v primeru vpisa 

novih učencev te generacije. 

 Ali se bo kdaj uvedla e-redovalnica? 

Ravnatelj: po poskusnem obdobju se je vodstvo šole odločilo, da e-redovalnice ne bo izvajalo saj so 

s tem povezani stroški, ki bremenijo tako šolo kot starše. 

 Center obšolskih dejavnosti organizira dobre programe v času počitnic, ki so ugodni in 

ponujajo veliko raznolikih vsebin za otroke, ki lahko na tak način kvalitetno preživljajo 

prosti čas.  

 

Zaključili ob 19.25 uri. 

 

 

 

 

 

Zapisala:                                                                                                      

Barbara Jert                                                                                                    

 Predsednica sveta staršev:  

 Mateja Draškovič        

 


