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SVET STARŠEV 
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše 
 

Datum: 6. 6. 2019 

 

ZAPISNIK 

3. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2018/2019, ki je bila v 

sredo,  5. 6. 2019, s pričetkom ob 19. uri v zbornici šole. 

 

PRISOTNI: 

- Predstavniki zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik in pomočnik ravnatelja g. Miro 

Jaušovec  

 

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

 

Sejo je sklicala predsednica Sveta staršev, Barbara Jert. 

 

DNEVNI RED: 

1. Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti. 
2. Pregled zapisnika prejšnje seje Sveta staršev. 
3. Pobude in vprašanja. 
4. Informacija o izboru učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020. 
5. Aktivnosti za boljše sožitje in sodelovanje v šolskem letu 2019/2020. 
6. Razno. 
 
 

K tč. 1 

Predsednica Sveta staršev, Barbara Jert, je pričela s 3. sejo Sveta staršev, pozdravila 

navzoče in ugotovila, da je od 21 članov Sveta staršev na seji prisotnih petnajst (15) članov, 

tako da je bila sklepčnost zagotovljena. (Seznam prisotnih je priloga k zapisniku). 

 

K tč. 2 

Predsednica Sveta staršev je pregledala zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 

2018/2019.  

Predlaga se, da se 1. odstavek tč. 7 spremeni in pravilno glasi: »Starši so opozorili na 

posamezne primere samopoškodovanja otrok.« 
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1. SKLEP: Soglasno se sprejme popravek zapisnika. Zapisnik 2. seje Sveta 

staršev, ki je potekala 20.3.2019, se v popravljeni obliki potrdi. 

 

K tč. 3 

V nadaljevanju seje so se podale naslednje pobude in vprašanja: 

- Izpostavi se uporaba jušnih koncentratov in instant mešanic v šolski prehrani otrok. 

Organizatorico šolske prehrane se bo seznanilo z omenjenim, da pripravi odgovor. 

 

- Izvajanje fizičnega in psihičnega nasilja posameznikov iz višjih razredov nad učenci 

2. razreda. S posamezniki se bo opravil razgovor in sprejeti bodo ustrezni vzgojni 

ukrepi. 

 

- Predlaga se sprotno preverjanje pri angleškem jeziku. Ravnatelj pojasni, da poteka 

preverjanje v skladu z učnim načrtom in pravilnikom. Pri predmetih, za katere sta s 

predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj 

trikrat v šolskem letu, pri čemer večina ocen ne sme biti pridobljena na podlagi pisnih 

izdelkov. 

 

- Starši učencev 4.a razreda imajo občutek, da je razred v celoti izključen iz programa 

za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci. Ravnatelj pojasni, da delo z nadarjenimi 

učenci poteka v skladu s konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci in da 

predloge poda učitelj. O slednjem bo opravil razgovor z razredničarko. 

 

- Ali se v šoli izvaja tudi drugi tuji jezik kot obvezni predmet? Ravnatelj pojasni, da je 

obvezni tuji jezik angleščina, druge tuje jezike pa ponujajo učencem v obliki izbirnih 

predmetov ali v obliki fakultativnega pouka. 

 

- Poda se pobuda, da bi bilo več pogovornih ur z učitelji drugih predmetov na 

predmetni stopnji, v popoldanskem času. Ravnatelj pojasni, da starši še vedno raje 

kontaktirajo z razredniki, so pa učitelji ostalih predmetov vedno dosegljivi v času 

pogovornih ur ter popoldanskih govorilnih ur. 

 

 

K tč. 4 

Predstavitev izbranih učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020. 

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

šolsko leto 2019/2020 in daje soglasje. 

 

K tč. 5 

Člani Sveta staršev smo bili seznanjeni z vsebino sestanka Delovne skupine in s predlogi za 

vzgojno delo z učenci, ki so jih pripravili skupaj z ravnateljem, g. Ladislavom Pepelnikom  ter 

šolsko psihologinjo, go. Andrejo Kuder. 
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Predlogi: 

 Izvajanje programa CAP, ISIA inštituta. 

 Medvrstniško učenje (starejši učenci pomagajo mlajšim pri učenju). 

 Socialne igre, ekipne sodelovalne igre pri razrednih urah (1x na teden). 

 K sodelovanju se povabi študente psihologije, pedagogike (vloga mediatorjev ali 

tutorjev mladim). 

 Več pozornosti se nameni prikritim oblikam nasilja. 

Predlagani ukrepi za preprečevanje vseh oblik nasilja se bodo začeli izvajati v prihodnjem 

šolskem letu 2019/2020. 

K tč. 6 

Zaključna prireditev, ob koncu šolskega leta, bo 20. 6. 2019, na Letnem odru Ruše, v 

primeru slabega vremena pa se prireditev seli v športno dvorano Ruše. 

POHVALA – Otroški folklorni skupini Osnovne šole Janka Glazerja in vrtca Ruše se je 

uspelo uvrstiti na državno revijo otroških folklornih skupin in je prejela zlato priznanje ter 

pohvalo za kvalitetno delo. Čestitke mentoricam in plesalcem za odlično delo. 

Seja se je zaključila ob 20.15. 

 

Zapisala:                                                                              Predsednica Sveta staršev: 

Anja Mišanović, l.r.                    Barbara Jert 

 

 

 

 


