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ZAPISNIK 

3. sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020, ki je potekal kot 
korespondenčna seja od 5. 3. do 9. 3. 2020 

 

 

Članom Sveta staršev je bilo 5. 3. 2020 poslano vabilo in gradivo za 3. sejo.  

 

Člani so bili naprošeni, da se opredelijo glede predlaganih točk dnevnega reda, s 
strinjanjem oz. nestrinjanjem, s podajo pripomb, predlogov in vprašanj v zvezi s 
posredovanim gradivom. 

 

7. odstavek 16. člena Poslovnika Sveta staršev določa, da je predlagani sklep lahko 
sprejet tudi v primeru, če je število prispelih glasov večje od ene četrtine vseh članov 
sveta staršev. 

 

V roku je se na vabilo odzvalo 14 članov, in sicer: Nataša Slokar Klippel (2.a), Tatjana 
Furlan (2.b), Martina Fabčič (2.c), Borut  Černigoj (4.a), Andrej Perše (4.b), Erik Bovcon 
(4.c), Selma Bizjak (5.c), Mojca Vocovnik Hari (6.b), Tomaž Grum (7.a), Fani Polanc 
(7.b), Miloš Popović (7.c), Saša Raspet (8.b), Veronik Humar (4.,5. LOK), Loredana 
Binkar (8. – 10. OPP NIS , 

po roku pa še 1 član Mateja Ličer, 9(.c). 

 

 

Dnevni red:  

1. Poročilo o delu in realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19 

2. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/19 

 

 

Pod točko 1: Poročilo o delu in realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 
2018/19.  

Svet staršev na podlagi 7. odstavka 16. člena Poslovnika sprejme: 

SKLEP: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o delu in realizaciji letnega 
delovnega načrta za šolsko leto 2018/19. 

 

Pod točko 2: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2018/19 

Svet staršev na podlagi 7. odstavka 16. člena Poslovnika sprejme: 

SKLEP: Svet staršev se je seznanil s Samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 
2018/19. 
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Člani sveta staršev so glede na predloženo gradivo postavili naslednja vprašanja 
oziroma pripombe:  

 

1. Mojca Vocovnik Hari (6.b);  

Kriteriji za določitev nadarjenih otrok: starši niso v zadostni meri seznanjeni s 
postopkom in kriteriji ocenjevanja otrok. Kar je dostopno staršem, je na spletni 
strani, kjer so kriteriji za določitev na zelo ohlapno napisani. 

 

Šolska prehrana: še vedno je veliko hrane kupljene v trgovini in predpakirane v 
plastično embalažo. verjetno bi bilo smiselno pristopiti k minimalni uporabi 
plastične embalaže. Na ta način bi bila hrana bolj zdrava in hkrati bi se pripomoglo 
k ozaveščanju otrok glede varovanja okolja.  

 

2. Fani Polanca (7.b); 

Poročilo o delu in realizaciji LDN za 2018-2019, ima v glavi dokumenta napačno 
šolsko leto saj piše 2017-2018. Prav tako v kazalu za točko 13. 

 

Predlagam, da aktivi v bodoče poenotijo Poročila, da imajo iste točke. Npr. 
Poročilo se nanaša za preteklo leto, všeč mi je da so v točki 6.10 Poročilo o delu 
aktiva učiteljev zgodovine, geografije in DKE tudi cilji. Predlagam, da isto naredijo 
tudi ostali aktivi. 

 

Pri  Samoevalvacijskem poročilu so zelo pregledno podani vsi rezultati, tudi 
rezultati NPZ. Rezultati za 9. razred niso spodbudni, saj so prvo leto pod 
slovenskim povprečjem. Ali je bil res edini razlog, da so bili učenci 
nezainteresirani? Ali so delali vaje za NPZ pri pouku? 

 

3. Erik Bovcon (4.c);  

Iz priloženih dokumentov je razvidno, da v zadnjih letih padajo uspehi pri ključnih 
predmetih splošne izobrazbe. Prosim, za pojasnilo kaj je, oziroma kaj bo šola 
ukrenila za spremembo te negativne tendence? 

 

4. Borut Černigoj (4.a), Mateja Ličer (9.c);  

se pridružujeva Erikovem mnenju. Vzroke in rešitve za padanje rezultatov v višjih 
razredih v primerjavi s slovenskim povprečjem bi bilo potrebno raziskati in poiskati 
rešitve. 

 

5. Saša Raspet (8.b.);  

Moje mnenje je, da bi mogoče bilo dobro v zadnji triadi narediti malo več, da bi 
otroci bili povprečni ali malo nad njimi tudi na NPZ v 9.razredu. 
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Ni pomembno, kaj bodo v življenju počeli, vendar bi bilo dobro, da dobijo 
zadostno znanje in predvsem prepričanje vase tudi v tem zrelostnem izpitu, saj 
potrebujejo to za naprej. 

 

 

Odgovori vodstva šole bodo posredovani članom Sveta staršev. 

 

 

 

Številka: 900-1/2019/6 

Ajdovščina, 10. 3. 2020     

   

  

Zapisala: Tatjana Furlan         

Tatjana Furlan 

Predsednica Sveta staršev 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 
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