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SVET STARŠEV 

OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE 

 

Datum: 24. 5. 2022 

 

ZAPISNIK 

3. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2021/2022, ki je bila v 

torek,  24. 5. 2022, s pričetkom ob 18. uri, v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: 

- Predstavniki zaposlenih: ravnatelj mag. Ladislav Pepelnik 

- Predstavniki Sveta staršev OŠ: lista prisotnih je sestavni del zapisnika 

 

Sejo je sklical predsednik Sveta staršev, g. Branko Gregorc. 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 

2. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev. 

3. Pobude in vprašanja. 

4. Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2022/23. 

5. Razno. 

 

K tč. 1  

Predsednik Sveta staršev, Branko Gregorc, je pričel z 2. sejo Sveta staršev, pozdravil navzoče in 

ugotovil, da je od triindvajsetih (23) članov na seji prisotnih trinajst (13) članov, tako da je bila sklepčnost 

zagotovljena. (Seznam prisotnih je priloga k zapisniku). 

 

K  tč. 2 

Predsednik Sveta staršev je pregledal zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2021/2022. Na 

zapisnik ni bilo pripomb. 

SKLEP ŠT. 1: Zapisnik 2. seje Sveta staršev, ki je potekala 11. 4. 2022, se soglasno potrdi. 

 

K tč. 3 

S strani predstavnikov staršev so bile podane naslednje pobude in vprašanja: 
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- Predstavnica staršev 6. b prosi za ustreznejšo razporeditev ur slovenskega jezika.   

 

G. ravnatelj pojasni, da je bila zaradi dinamike dela učiteljice slovenskega jezika takšna razporeditev 

optimalna, bodo pa v prihodnjem šolskem letu skušali poiskati ustreznejšo razporeditev ur, v kolikor 

bo to mogoče. 

 

- Predlaga se ponovna uvedba individualnih pogovornih ur z učitelji na predmetni stopnji, v 

popoldanskem času. 

 

G. ravnatelj pojasni, da so se v času Covid-19 ukrepov izvajale pogovorne ure z razredniki, bodo pa 

individualne pogovorne ure z ostalimi učitelji ponovno uvedene v prihodnjem šolskem letu. 

 

- Izpostavi se obremenitev učencev, zaradi strnjenega ocenjevanja pred koncem ocenjevalnega 

obdobja. Predlaga se optimalnejša razporeditev pridobivanja ocen. 

 

G. ravnatelj pojasni, da v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja, učenec lahko piše 

pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan, ustne ocene  pa 

lahko pridobi večkrat na teden. Rednih pisnih ocenjevanj  se prav tako ne izvaja štirinajst dni pred 

zaključkom ocenjevalnih obdobij. Zaradi okužb s Covidom-19 so učenci veliko izostajali od pouka in 

časovno zelo različno dolgo, zato je preverjanje in ocenjevanje znanja pri njih oteženo in učiteljem 

predstavlja poseben izziv in morda je ravno to posledica sovpadanja več ocenjevanjem hkrati, seveda 

v skladu s Pravilnikom. 

 

- Prosi se za pojasnilo k 3. točki prejšnje seje, glede  neustreznosti malic. 

 

G. ravnatelj pojasni, da je bil takoj po seji sklican sestanek in so izpostavljeno obravnavali ter ustrezno 

ukrepali. 

 

K tč. 4 

 

Strokovni aktiv je predlagal gradiva za šolsko leto 2022/2023. Seznam je del gradiva seje Sveta staršev. 

 

Učenci 1. triade prejmejo gradiva brezplačno. Ostali učenci si učbenike izposojajo iz učbeniškega 

sklada, delovni zvezki pa so strošek staršev. Glede likovnega materiala naj učenci, kar niso porabili in 

je še uporabno, prenesejo v višji razred. 

 

SKLEP št. 2: Svet staršev se je seznanil z izbranimi učbeniki in delovnimi zvezki za šolsko leto 

2022/2023. 

 

 

K tč. 5 

G. ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z dejavnostmi do konca tekočega šolskega leta in s 

predvidenimi dvigi cen šolske prehrane v prihodnjem šolskem letu, zaradi skrb vzbujajoče rasti cen na 

trgu. Prav tako nas je seznanil, da je Svet zavoda podal vlogo na Občino Ruše, za sofinanciranje 
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stroškov zaposlenega v kuhinji, ker bi s tem znižali stroške prehrane, a je bila prošnja s strani Občine 

zavrnjena. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 18.40. 

 

 

 

Zapisala:                     Predsednik Sveta staršev: 

Anja Mišanović, l.r.                                 Branko Gregorc, l.r. 


