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SVET STARŠEV 
Številka zadeve: 013-3/2017-2 

Ljubljana, 5. 7. 2018 
 
 

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v četrtek, 14. 6. 2018 ob 17.00 uri 

v učilnici A213 / 2. nadstropje, na Kardeljevi ploščadi 16 
 
Dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne seje Sveta staršev. 
2. Poročilo in analiza dosedanjega poteka pouka v šolskem letu 2017/18. 
3. Potrditev delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih za šolsko leto 2018/19 predlaga strokovni aktiv, za 
vse programe: PV, GIM, UG (dramsko-gledališka smer, gledališče in film ter sodobni ples). 
5. Razno. 
 
Prisotni:  
- predstavniki razredov (20) – priloga: lista prisotnih  
- ostali prisotni: Alojz Pluško (ravnatelj), Petra Vignjevič Kovjanić (pomočnica ravnatelja), Cvetka 
Novak (svetovalna delavka), Jana Hafner (svetovalna delavka), Tatjana Vučko (knjižničarka) in 
Nataša Zupančič (posl. sekretarka) 
 
Odsotni:  
- predstavniki 1B, 1D, 1E, 1F, 2A, 2G, 2H, 3A, 4A, 4E, 4F, 4H 
 
2. sejo Sveta staršev je sklicala predsednica Sveta staršev, Andreja Novak. 
 
 
K točki 1: Pregled in potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/18. 
 
Člani Sveta staršev na zapisnik niso imeli pripomb. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik 1. konstitutivne seje Sveta staršev, v 
šolskem letu 2017/18. 
Vsi člani so soglasno podprli sklep. 
 
 
K točki 2: Poročilo in analiza dosedanjega poteka pouka v šolskem letu 2017/18. 
 
Ravnatelj je povedal, da poročila oz. statistike ob koncu šolskega leta še ni, ker učitelji ravno v tem 
času zaključujejo ocene. Je pa povedal, da bo uspeh soliden. Splošni uspeh na šoli v 4. letnikih je 
bil 90 %, najuspešnejši program predšolska vzgoja. 
 
Ravnatelj je bil seznanjen tudi z zapisniki sestankov s starši in povedal, da ni bilo zaznati posebnih 
težav. 
 
K točki 3: Potrditev delovnih zvezkov in potrebščin, ki jih za šolsko leto 2018/19 predlaga 
strokovni aktiv, za vse programe: PV, GIM, UG (dramsko-gledališka smer, gledališče in film 
ter sodobni ples). 
 
Ravnatelj je povedal, da seznam delovnih zvezkov in učnih gradiv Svet staršev praviloma potrjuje v 
mesecu maju oz. juniju. 
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Po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov, da Svet staršev soglasje k potrditvi nabavne cene 
delovnih zvezkov in drugih potrebščin oz. gradiv, ki jih predlagajo strokovni aktivi. 
 
Knjižničarka Tatjana Vučko je povedala, da je pripravila sezname učnih gradiv za naslednje šolsko 
leto. Predlagala je, da z nakupom delovnih zvezkov starši počakajo. Nekateri učbenike in delovne 
zvezke uporabljajo profesorji več let (dve ali tri) zapored. Na šoli noben profesor ne zahteva 
učbenikov v prvem tednu. 
 
Sklep: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili delovne zvezke in potrebščine, ki jih za 
šolsko leto 2018/19 predlagal strokovni aktiv, za vse programe: PV, GIM, UG (dramsko-
gledališka smer, gledališče in film ter sodobni ples). 
Vsi člani so soglasno podprli sklep. 
 
 
K točki 4: Razno. 
 
Ena od prisotnih članic  Sveta staršev je pohvalila delo ravnatelja. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 17.20. 
 
 
Priloge (se hranijo na šoli): 
- lista prisotnosti 
- seznam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2018/19, za vse programe: PV, 

GIM, UG (dramsko-gledališka smer, gledališče in film ter sodobni ples). 
 
 
Zapisala: 
Nataša Zupančič,  
poslovna sekretarka 

Predsednica Sveta staršev: 
Andreja Novak 
 
 
 


