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Datum : 3. 6. 2010 
    
    

Z A P I S N I K 
 
 
3. sestanka Sveta staršev, ki je bil, v torek, 1. 6. 2010, ob 16.30 v čitalnici šole. 
Prisotni: Medja Mira, Brečko Alenka, Habe Sintič Barbara, Simjanovski Lazar, Šabanović 
Edita, Noč Ksenja, Krstevski Svetlana, Jamnik Roman, Jeraša Alenka, Nagode Darja, Čulić 
Omer, Kavčič Špela, ravnatelj Robert Kerštajn. 
Opravičeno odstoni: Lović Amela, Markež Danijela, Vehar Jerman Andreja, Durmišević 
Merima. 
Odsotni: Trailović Dragan, Mihelčič Vida, Birtić Sašo, Globočnik Doris, Begić Semir, 
Jovanović Rada, Šolar Boštjan, Klaneček Mirsada, Krivec Irenca, Jokanovič Žana, 
Hadžisulejmanović Nirghita. 
 
Dnevni red: 

1. Pregled zapisnika zadnje seje 
2. Seznanitev z diferenciacijo pouka za šolsko leto 2010/11 
3. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2010/11 
4. Novosti na področju šolske prehrane 
5. Razno 

 
 
Ad 1/ 
- Pri pregledu zapisnika je  predsenica Sveta staršev Nagode Darja  starše seznanila z  
rezultati anketnega vprašanja o porabi sredstev iz Šolskega sklada. Anketa je pokazala sledeč 
rezultat: 
1. pomoč socialno šibkim  učencem, 
2. organizacija učnih delavnic za učence, 
3. nakup  učnih pripomočkov in opreme, 
4. sofinanciranje šolskih ekskurzij, 
5. sofinanciranje šol v naravi, 
6. nakup video opreme  v garderobah, 
7. nakup omaric za nižjo stopnjo, 
8. izvedba delavnic za starše. 
Prejeli smo 279 izpolnjenih vprašalnikov. Dogovorili smo se, da bo  večina sredstev 
namenjenih  za izvajanje obveznih učnih vsebin, ki jih ponuja šola. Starši pisno vlogo 
posredujejo razredniku. Razrednik vlogo odda v šolsko svetovalno službo kjer proučijo 
možnost pomoči. Sredstva sklada se bi namenjalo za delavnice za učence, varčevali bomo za 
nakup omaric za nižjo stopnjo, sofinanciralo se bo obvezne učne vsebine. 
Glede na pogovor z ravnateljem pomoč šolskega sklada pri nakupu opreme za pouk in 
zagotavljanje varnosti ni potrebna. 
 



- Ravnatelj:  izjavo za skbništvo omaric, ki jo bodo podpisali učenci, bomo pripravili  z novim 
šolskim letom.  V kolikor sedaj  pride do poškodbe omarice  poiščemo krivca. 
S pomočjo  občinskih sredstev, načrtujemo nabavo  6 kamer pred šolo, 2 za šolo in eno v II. 
nadstropju (predmetna stopnja) pri  učilnici matematike.  Pred šolo  bo opozorilna tabla, da je 
objekt  video nadzorovan. Prav tako smo dogovorjeni s Policijsko postajo Jesenice za obhode 
v večernih urah. 
 
Starši: 

- tudi  v popoldanskem času se na »klančku«, predvsem pa v večernih urah, pred šolo 
zbirajo sumljivi obiskovalci, zato predlagamo, da bi bila zapornica v popoldanskem 
času in ob  praznikih zaprta.Predlog se posreduje Svetu šole,  

- z novim šolskim letom bo predstavnica  Sveta staršev  v Svetu šol s predstavniki 
ministrstva za šolstvo ga.  Andreja Vehar Jerman. 

 
Po tej razpravi so člani Sveta staršev zapisnik potrdili. 
 
 
Ad 2/ 
 
Ravnatelj je predstavil oblike diferenciacije pouka za šolsko leto 2010/11 (priloga). 
Za učence 4., bodo nivoji potekali od 1.4. dalje samo pri slovenščini,  za učence  5., razredov 
pri slovenščini in matematiki v 5 skupinah, za 6.  razrede pri slovenščini, matematiki in 
angleščini v 4 skupinah in prav tako za 7. razrede v 5 skupinah. Učenci 8. in 9.razredov so 
razdeljeni  v heterogene skupine pri slovenščini, matematiki in angleščini.  
To obliko pouka  so starši pohvalili, učenci  so namesto v treh v petih skupinah. 
 
Heterogene skupine veljajo  samo za učence 8. in 9. razredov.Pri nivojih  pa so učenci  
razdeljeni po ravni zahtevnosti, je povedal ravnatelj. 
 
SKLEP: Predlagana oblika diferenciacije za šolsko leto 2010/11 se potrdi. 
 
 
Ad 3/ 
Ravnatelj je prisotne seznanil z Okrožnico MŠŠ-ja (priloga) in ceno učbenikov (priloga). Na 
šoli  poteka nabava učbenikov preko učbeniškega sklada.   
Predstavljen je bil še rokovnih za naslednje šolsko leto in sicer:   
do 31.3.  se potrdi izbor učbenikov,  pisno soglasje staršev je potrebno pridobiti do 10.6., do 
15.6. pa šola  obvesti starše o uporabi  delovnih zvezkov in učbenikov. 
 
Starši:   
-  že nekaj let vas opozarjamo, da  delovni zvezki, ki jih predlagajo učitelji, vsi niso v    celoti 
izpolnjeni, temveč učencem fotokopirajo delovne liste, 
- zakaj  se npr. v 8. razredu pri angleščini uporablja učbenik iz 7. razreda? Učitelji naj   
  poskrbijo, da bo učna snov predelana.  
 
 
Ravnatelj:  
- sprememba učbenikov in delovnih zvezkov v šolskem letu 2010/11  ni možna. Učitelji se na 
aktvih dogovorijo katere učbenike in delovne zvezke bodo uporabljali. V šolskem letu 



2011/12 bomo poskrbeli da bodo delovni zvezki  nabavljeni racionalno in  se bodo uporabljali 
pri pouku, 
- pri učiteljih se večkrat postavlja vprašanje kaj je boljše: ali hitro predelati snov ali utrjevati. 
In tisti, ki snov utrjujejo uporabljajo še nekaj časa v 8. razredu učbenik iz 7. razreda. 
 
Starši: 
- učenci imajo težave z razumevanjem fizike.  Pri popravljanju testnih nalog se ista snov piše 
šele čez dva meseca, zakaj ne prej? Ali šola nima možnosti učiteljev opozoriti na  slabo delo? 
Diciplina se ruši, ne samo pri fiziki, otroci  to  poskušajo iskoristi še pri drugih predmetih, 
- težave se pojavljalo tudi v 5. razredu pri angleščini. 
 
Ravnatelj : vsi učitelji so strokovnjaki na svojem področju. Imajo možnost izobraževanja in se 
ga udeležujejo. Vsak pa je tudi sam svojo osebnost in karakter  nekateri imajo red v razredu, 
drugi pa se zanj še trudijo – predvsem učitelji začetniki. 
Če učenci snov ne razumejo imajo možnost  obiska dopolnilnega pouka in ostalih oblik učne 
pomoči, ki pa se jih nekateri učenci ne udeležujejo. 
 
Jeraševa:  problem ni  pri učiteljih, otroka je na red in spoštovanje potrebno navaditi že doma.  
Po razpravi so starši predlagali, da  bi oblikovali skupine učencev po vedenju (mirne in 
poslušne skupaj), učiteljem z »avtoriteto« pa težje obvladljivo skupino otrok. 
 
Člani Sveta staršev  so  sprejeli  SKLEP: predlagana nabavna cena delovnih zvezkov  in 
drugih učnih gradiv za šolsko leto 2010/11 se potrdi. 
 
 
Ad 4/ 
 
31. 5. 2010 je bil v Uradnem listu  objavljen Zakon o šolski prehrani.  
Ceno malice določi ministrstvo vsako leto sproti. Za letos je določena cena  0,80€; 0,50€ 
prispeva ministrstvo v obliki  splošne subvencije; 0,30 €  je dodatna subvencija, ki jo lahko 
uveljavljajo starši na  podlagi določenih  republiških  meril. Starši lahko uveljavljajo pravico  
tudi do subvencije za kosilo z vlogo. O  pravici do subvencije za kosilo se odloča po postopku 
in v roku, ki so določeni z Zakonom za dodelitev dodatne subvencije za malico. 
SKLEP: Člani  Sveta staršev so  se seznanili z novostmi na področju šolske prehrane. 
 
 
 
Ad 5/ 
Ravnatelj je  starše obvestil še o: 
- evakuaciji, ki bo 8. 6. 2010. Vaja bo vodena. O tem bomo še obvestili Občino Jesenice, 
Gasilsko zvezo Jesenice in Policijsko postajo Jesenice, 
- zelo uspešno smo speljali  papirno akcijo in s tem v Šolski sklad prispevali 2.150,00€. 
Papirne akcije načrtujemo tudi v  naslednjem šolskem letu. V bodoče bomo k sodelovanju 
povabili učence višjih razredov.   
Starši do dodali, da bi k nagradi,  poleg zmagovalnega  razreda vključili še 10  posameznih 
učencev, ki so prinesli največ papirja. 
- šola je vključena v projekt E šolstvo. To je določena aplikacija ki zajema  spletne učilnice  
učiteljev, E zbornica.... 
 



Starši želijo, da bi bila obvestila, ali vsaj predanja, ki se  tičejo  njih  posredovana  po 
elektronski pošti. 
 
Vprašanja in pobude staršev: 
- kako je z razredništvom v 1. razredih?   
Z razredniki smo se dogovorili, da bo razredništvo trajalo dve leti, v načrtu imamo kroženje 
učiteljev, je povedal  ravnatelj, 
- kako je s  hrano v  popoldanskem času v OPB?  
Namenjena je učencem, ki so v podaljšanem bivanju. 
 
V  OPB pri učencih  1.in 2. razredih naj bo računalnik izklopljeni. Prosti čas namenite igri. 
V  primeru, da je skupni roditeljski sestanek v predavalnici, naj imajo razredniki po končanem  
skupnem sestanku še sestanek s starši v svojem razredu. 
 
 
Zapisala:     Predsednica Sveta staršev: 
Marta Klinar     Darja Nagode 
 
 
      Ravnatelj: 
      Robert Kerštajn, prof. 
 
 
 
 
 


