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ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV OŠ ZADOBROVA 
                                                                       
                                          

2. seje Sveta staršev v šol. leto 2022/23, 
 z dne 27. 2. 2023. 

 
Prisotni:  

° člani sveta staršev – lista prisotnosti: 23 od 23,  
° predsednica Sveta staršev: Urška Zupančič,  
° ravnatelj Vladimir Znoj,  
° tajnica Dragica Majce. 

 
Seja se je pričela ob 18.uri. 
Predsednica je pozdravila prisotne in ugotovila, da je svet staršev 
sklepčen.  
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika 1. seje v šol. letu 2022/23. 
2. Poročilo o 1. ocenjevalnem obdobju. 
3. Razno. 

Ad 1) 
Pregledali smo sklepe zadnje seje. Ravnatelj je pripravil zbirnik izboljšav: 
 

pobuda realizacija datum 
realizacije 

Med interesne dejavnosti dodati še šah Dobili in izobrazili mentorja. Dejavnost se 
bo izvajala za 1-5 r. 

29.11.2022 

Neizvajanje preverjanja znanja pred 
ocenjevanjem 

Hospitacije ravnatelja 
Ravnatelj pregleda preverjanje znanja pred 
vsakim testom. 

1.9.2022 – 
31.1.2023 

Posodobitev (ureditev) spletne strani Urejeno 1.9.2022 
Diskriminatorno ocenjevanje Hospitacije ravnatelja 2022/23 
Stojala za kolesa na strani šole, kjer so 
prvi razredi 

Ne bo realizirano, ker bi stojala ovirala 
učence pri igri 

1.9.2022 

Brezmesni meni Urejeno – 4 učenci 1.9.2022 
Pritožba, da se ne držimo roka pošiljanja 
položnic 

Položnice bodo poslane do 25. v mesecu za 
pretekli mesec. Rok plačila je 8 dni. 

1.10.22 

Plačevanje prijavnin na tekmovanja za 
socialno šibke izvede preko šolskega 
sklada. 

Pobuda se naslovi na Šolski sklad 27.9.2022 

dramski krožek, kjer bi sodelovali tudi 
učenci nižjih razredov 

Učitelji to izvajajo med rednim poukom, 
ko se pripravljajo za razne nastope oddelka 

3.10.2022 

šolsko glasilo Izdelano bo ob 20 letnici eko šole v aprilu 
2023 

 

obveščanje staršev o odhodu in prihodu 
učencev iz tabora 

Obvestila bodo objavljena na šolski spletni 
strani.  
Dodatno: razrednik na način, kot bo 
dogovorjeno s starši na 1. roditeljskem 
sestanku. 

3.10.2022 

naj se nadzor nad izvajanjem interesnih 
delavnosti zunanjih izvajalcev - LPŠ 

V izvajanju Po potrebi 

Jutranje varstvo naj se izvaja tudi med 
7.30 in začetkom pouka 

Realizirano 3.10.2022 
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Garderobe naj bodo odprte pred začetkom 
pouka 

Učenci od 4. razreda dalje, ki bi prišli v šolo 
od 7.30 do 8.05, lahko počakajo na pouk v 
svojih garderobah. 

3.10.2022 

Starši bomo lahko namenili del 
dohodnine za šolski sklad 

Šolski sklad uredi, da bo možno 
nakazovanje dela dohodnine na račun 
šolskega sklada 

Leto 2023 

 
Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli  
SKLEP ŠT. 900-22/23_2/1: Zapisnik zadnje seje Sveta staršev z dne 27.9.2022 se potrdi. 
 
Ad 2) 
Ravnatelj je poročal o 1. ocenjevalnem obdobju: 

- Realizacija LDN-delo poteka po zastavljenem načrtu.  Namesto likovnega KD, smo izvedli KD 
kino predstava Gajin svet. 

- Nekaj učencev je učno neuspešnih. Ukrepi: individualna pomoč in prilagoditve, načrt 
popravljanja negativnih ocen, dopolnilni pouk. Učenci 9. razredov - individualen pristop. 

- V 3.r. imamo  vedenjska odstopanja in težave z izvajanjem odločb. Ukrepi: delavnice, 
individualni razgovori, svetovanje v Pika centru, sodelovanje z inšpektoratom za šolstvo in 
MIV, po potrebi preučiti dodatne ukrepe. 

- Dogaja se, da starši pošiljajo žaljiva sporočila učiteljem. Ravnatelj je učiteljem povedal, da niso 
dolžni odgovarjati na žaljiva sporočila s strani staršev in naj mu le-te posredujejo. 

Ad 3) 
Razno: 
 

Pobuda dana na roditeljskem sestanku Ukrep: 
Izvajanje šahovskega kr. tudi za predmetno stopnjo. V šolskem letu 2023/24 bomo razpisali šah za 

predmetno stopnjo. 
Izboljšanje kvalitete malice in okusa kosila. 
Anketa med učenci o zadovoljstvu z malico in 
kosilom 
Prilagodljiv urnik kosil za učence s pop. dejavn. 

Sestala se bo skupina za prehrano in pripravila 
smernice za naprej. 

Delavnica svetovalne službe naj se izvede tudi za 
fante 

Je v pripravi. 

Neobvezni predmeti - ne predure Zaradi prevelike ponudbe moramo izvajati 
dejavnosti tudi na predurah. 

Še kakšen drug način odjavljanja malice, kosila -
aplikacija? 

Z ustaljeno prakso bomo nadaljevali do konca 
šolskega leta. Razmislili bomo o spremembi za 
novo šolsko leto. 

Možnost potisnih sporočila na spletni strani Arnes ne dopušča takega načina. 
Spremeniti način beleženja dolga na položnicah. Najprej bomo poskusili izterjati dolg z 

individualno obravnavo. 
Čiščenje smeti okrog šole. Možnost čistilne akcije skupaj s starši v sklopu 

Eko dneva. 
 

- Izrečenih je bilo kar nekaj pohval zaposlenim šole. 
 
 
Seja se je zaključila ob 19.45 uri. 
 
 
Zapisala:       Predsednica Sveta staršev: 
Dragica Majce                                                                            Urška  Zupančič  
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