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ZAPISNIK S 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 

V ŠOLSKEM LETU 2017-2018 

 

Seja je potekala v sredo, 27.9.2017 ob 17.00 uri v učilnici zgodovine na matični šoli. 

 

Poleg staršev sta bila na seji prisotna ravnatelj Gregor Pečan in zapisničarka Metka Lupše.  Lista 

prisotnih je priloga zapisnika. 

 

Predlagan dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 4. seje sveta staršev z dne 14.6.2017. 

3. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18 in oblikovanje mnenja. 

4. Razprava o  Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17. 

5. Razno, pripombe in predlogi staršev. 

 

Ad1) 

Prisotnih je 36 od 46-ih članov Sveta staršev, zato je Svet staršev sklepčen. 

 

Potrdi se predlagani dnevni red. 

 

Ad2) 

Ravnatelj predstavi izvrševanje sklepov prejšnje seje. Pove, da bo drugi torek v mesecu 

novembru predavanje za starše in strokovne delavce. Predavatelj bo g. Saksida. Glede 

spremembe hišnega reda šole bo v tem šolskem letu stekel postopek, kot je po predpisih, saj 

morajo najprej spremembe obravnavati učenci na razrednih urah, učitelji na konferenci, na 

roditeljskih sestankih… Udejstvovanje in uspešnost pri pevskem zboru nebo več vplivalo na 

oceni pri predmetu glasbe. Starši se lahko naročijo na prejemanje e-računov, položnice po e 

pošti ali uredijo plačilo preko trajnika.  

 

SKLEP: 

Potrdi se zapisnik s 4. seje sveta staršev z dne 14.6.2017. 

 

Ad3) 

 

Ravnatelj na kratko povzame vsebino letnega delovnega načrta. Glede poletne šole v naravi 

prosi starše za predloge, kje bi se lahko izvajalo letovanje, ki bodo konkurenčni (morje, cena…). 

http://www.os-jmdol.si/?ddownload=5508


Opozorjen je namreč bil, da bi se namesto na Hrvaškem letovanje organiziralo v Sloveniji. 

Izpostavil je prostorsko stisko na šoli. Plavanje se bo za 1. in 2. razred izvajalo v Osilnici, ker 

so zadovoljni.  

 

Ravnatelj predlaga, da bi v 9.2.2018 učenci imeli prosti dan, ki bi ga nadomestili z eno delovno 

soboto. Starši so se s predlogom strinjali. 

 

Glede OPB pove, da je s strani MIZŠ odobrenih premalo ur.  

Glede izbirnih predmetov pove, da se v začetku šolskega leta ne bo več mogoče prepisovati, 

ker preveč stvari potegne za sabo (urniki, organizacija dela, zasedenost učilnic…). Če se nekdo 

izpiše iz določene skupine, je lahko premalo prijavljenih in se predmet ne izvaja.  

Starši naj do razreda spremljajo samo učence prvega razreda, ostalih pa ne.  

Urnik interesnih dejavnosti bodo objavili na spletni strani šole, tudi za predmetno stopnjo.   

 

V LDN naj se popravi: 

- pri plavanju za 1. razred namesto 1. E naj napišejo 1. r  

- odprtost knjižnice Jurij Vega 

- v koledarju navedba dni v tednu za ustrezne datume (1.5. in 2.5. sta sreda in četrtek in 

ne kot je navedeno ponedeljek in torek). 

 

Predsednik je prisotne seznanil, da za vrtec lahko organizirajo sestanek posebej v kolikor bo 

izražena želja predstavnikov staršev iz vrtca.  

 

 

SKLEP:  

Svet staršev je obravnaval Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 in se z njim 

seznanil.  

Sklep je sprejet soglasno.  

 

 

Ad4) 

 

Ravnatelj na kratko povzame vsebino Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta za 

šolsko leto 2016/2017. Rezultati pri NPZ-jih so nižji kot povprečne ocene. V vsakem razredu 

imajo zapisano, kolikšen odstotek je potrebno doseči za določeno oceno. Izpostavi veliko zlatih 

in drugih priznanj učencev ter prestižno nagrado, ki jo je prejela šola za najbolj kulturno šolo v 

kategoriji velikih šol. Izdanih je bilo 15 vzgojnih ukrepov, več na predmetni stopnji. Tega se 

učitelji poslužujejo, ko vseh drugih orodij zmanjka.  

 

SKLEP: 

Svet staršev se je seznanil s Poročilom o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko 

leto 2016/2017. 

Sklep je sprejet soglasno.  

 

Ad5) 

 

Člani so razpravljali o različnih temah in podali predloge, pripombe…: 

 

- Glede prevzema zdravstvene izkaznice in osebnega dokumenta ob odhodu učencev na 

letovanje učiteljica v jutranjem varstvu ni bila obveščena.  



- Glede organizacije šolskih prevozov je težava v tem, da učenci nimajo časa pojesti 

kosila, ker morajo takoj na avtobus ali pa morajo dolgo čakati na naslednji avtobus. 

Ravnatelj odgovarja, da so vožnje organizirane na največje optimalno število vozačev. 

Glede stojišč pojasni, da so na lokalnih progah dovoljena. Ko se vozijo kam dlje pa vsi 

sedijo.  

- Članica je povedala, da je se ravno na dan seje zgodila prometna nesreča šolskega 

avtobusa. Zanima jih, kakšen je protokol, ali otroci zapustijo avtobus in počakajo zunaj 

ali na avtobusu…Ravnatelj odgovarja, da je to odvisno od situacije. Če ne morejo 

počakati zunaj na varnem, počakajo na avtobusu. 

- Članica pove, da je zelo težko dobiti pomočnico ravnateljice po telefonu in da njen e 

naslov ni objavljen.  

- Hip hop v tretjem razredu v Dolskem se prekriva z matematiko in v prvem razredu z 

angleščino. Nas je preveri in uskladi termine. 

- Starši pohvalijo učiteljico Matejo Grčar, ki vodi natečaj za Modrovo priznanje, saj je 

odlično izpeljano in zelo vzpodbudno za učence. Ravnatelj omeni, da bo potrebno 

dvigniti kriterij pri izbiri izdelkov ter Modrovo plaketo dodeliti samo posebnim. 

- V vrtcu Dolsko pri igralnici Zvezda otroci ne dosežejo brisačk pri školjki. Naj se uredi, 

da jim bodo brisačke na dosegu.  

- Glede klime v vrtcu, naj se uredi tudi v vrtcu Dolsko, kjer so poleti neznosne 

temperature. Ravnatelj odgovarja, da je na stavbi bila narejena energetska sanacija in ne 

smejo posegati v zunanjost stavbe.  

- V 4. c nimajo omare za učbenike, ki bi jih lahko puščali v šoli. Ravnatelj pove, da bodo 

uredili, da učenci ne bodo nosili domov, česar ni treba, da ne bodo imeli pretežkih torb. 

Učenci v torbah nosijo tudi preveč nepotrebnih stvari ali pa zvezke in učbenike kar za 

celi teden. Starši naj občasno pregledajo torbe. 

- Glede vpisa v 1. razred v PŠ Senožeti za naslednje šolsko leto ravnatelj odgovarja, da 

je vse odvisno od vpisa, vendar glede na letošnje izkušnje predvideva kombinacijo 1. in 

2. razreda. 

- Preveri naj se v čigavi pristojnosti je urejanje igrišča pri kulturnem domu v Dolskem. 

- Podan je predlog, da naj bi se tudi v vrtcu ponudila izvedba letovanja na morju, saj 

ponudnik, pri katerem organizirajo zimsko šolo v naravi, organizira tudi poletno šolo v 

naravi. 

- Pred vhodom v matični vrtec na Vidmu zelo drsi in otroci večkrat tam padejo.  

- Glede sprejema učencev k pevskemu zboru, starši prosijo, naj bi bilo omogočeno vsem. 

Ravnatelj pove, da v razredih pojejo vsi, v zboru pa ne. Vsak naj pokaže svoje kvalitete 

tam, kjer jih ima. Ekipa mora biti dobra in posameznik jim lahko naredi škodo, da ne 

dosežejo rezultata, ki bi ga želeli in ga tudi lahko dosežejo. Šola vzdržuje že dosežene 

standarde. Vsak pa lahko razvije svoj maksimum na področju, ki mu leži.  

- Predstavnik staršev predlaga, da v 9. razredu naj ne bi v petek, pred prazniki in pred 

počitnicami dobivali domačih nalog. Ravnatelj pove, da brez domačega dela ni znanja 

in uspeha.  

- V 1. razredu starši ne prejemajo obvestil preko e-asistenta, listki pa se zgubljajo. Iz vrtca 

so bili navajeni na obveščanje preko e-asistenta in se je dobro obneslo. 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednik Sveta staršev: 

Jure Rabič 

 


