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ZAPISNIK S 4. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI 

V ŠOLSKEM LETU 2016-2017 

 

Seja je potekala v sredo, 14.6.2017 ob 17.00 uri v učilnici zgodovine na matični šoli. 

 

Poleg staršev sta bila na seji prisotna ravnatelj Gregor Pečan in zapisničarka Metka Lupše.  Lista 

prisotnih je priloga zapisnika. 

 

Predlagan dnevni red: 
 

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. 

2. Obravnava in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev z dne 15.3.2017. 

3. Obravnava predloga cenika dodatnih učnih gradiv za šolsko leto 2017/18. 

4. Obravnava predlaganih sklepov sprememb v aktih zavoda.  

5. Razno, pripombe in predlogi staršev. 
 

Ad1) 

Prisotnih je 18 od 45-ih članov Sveta staršev, zato Svet staršev  ni sklepčen. 

 

Svet staršev je zaradi nesklepčnosti sejo nadaljeval neformalno. Seja se zaključi ob 19.00 uri.  

 

Glede potrjevanja sklepov je potekala korespondenčna seja po elektronski pošti. 

 

 

Zapisnik korespondenčne seje: 

 

Člani sveta staršev so po elektronski pošti bili pozvani h glasovanju o predlaganih sklepih, 

oblikovanih na podlagi točk predlaganega dnevnega reda 4. seje sveta staršev v šolskem letu 

2016/2017.  

 

Seja je potekala od 15. do 19. junija 2017. Sodelovalo je 31 od 45-ih članov sveta staršev OŠ 

Janka Modra, Dol pri Ljubljani. Izpis glasovanja je priloga zapisnika. 

 

Sprejeti so bili naslednji sklepi: 

 

Ad2) 

Svet staršev potrdi zapisnik 3. seje Sveta staršev z dne 15.3.2017. 

 

Sklep je sprejet soglasno. 

 



Ad3) 

Svet staršev daje soglasje k predlaganemu ceniku učnih gradiv za šolsko leto 2017/2018. 

 

Sklep je sprejet z 29 glasovi ZA in 2 glasovoma PROTI. 

 

Ad4) 

Svet staršev potrdi začetek postopka sprememb hišnega reda OŠ Janka Modra, Dol pri 

Ljubljani 
 

Sklep je sprejet s 27 glasovi ZA in 4 glasovi PROTI. 

 

 

Zapisala: Metka Lupše 

Predsednik Sveta staršev: 

Jure Rabič 

 

 

 

 

Povzetek neformalne seje: 

 

-  Ravnatelj in predsednik sveta staršev izpostavita neresnost udeležbe članov na sejah.  

-  Po pregledu zapisnika 3. seje ravnatelj razloži, da sta bili dve predavanji v zimskem času s 

strani predavateljev odpovedani, plavalni tečaj bo v septembru, počitniško varstvo bo 

organizirano v sodelovanju z občino Dol, 1.9.2017 bo potekal pouk, saj se ta dan ne sme 

prestavljati, glede klopi bodo uredili med poletnimi počitnicami, v PŠ Senožeti bo novi oddelek 

vrtca z novim šolskim letom. 

- Glede učnih gradiv ravnatelj predstavi predlagani seznam in pove, da se šola trudi 

racionalizirati izbor gradiv, zato so tudi cene potrebnih gradiv po razredih nižje. Za socialno 

šibke družine je možno subvencioniranje gradiv. Predstavnica staršev predstavi izkušnjo s 

poučevanjem v prvem in drugem razredu brez delovnih zvezkov, ki naj bi se izkazala za boljši 

način poučevanja, brez omejitve na snov in naloge v delovnih zvezkih. Otroci so več delali in 

na drugačen način dosegali zastavljene cilje. Predstavnik staršev poudari, da pri poskusnem 

učenju brez učbenikov in delovnih zvezkov morajo biti učitelji zelo angažirani za spremembe 

in da morda učitelji po 20 letih ali več poučevanja niso pripravljeni na take spremembe. 

Ravnatelj pove, da zaupa svojim učiteljem in da so seznami gradiv pripravljeni po strokovnih 

merilih. G. Rabič je povedal, da je opravljena raziskava glede cen učnih gradiv in je naša šola 

s cenami učnih gradiv nekje v povprečju. Ravnatelj pove, da se šola prilagaja spremembam, da 

že v vrtec uvaja učenje angleškega jezika od drugega leta starosti otrok naprej. Po diskusiji 

izpostavi, da se celotnega sistema ne more prilagajati najšibkejšemu členu, saj se tako nudi 

slabša kvaliteta programa za sposobnejše.  

- Glede predlaganih sprememb v aktih zavoda je potekala debata o prinašanju telefonov v šolo 

in prihajanja učencev v šolo s kolesi. Ni dobro, da starši odobravajo otrokom kršitve, zato bi 

bilo dobro prilagoditi pravila. Ravnatelj glede telefona pove, da je v tajništvu šole na voljo 

telefon, ki se ga učenci lahko poslužujejo. Podpira pa predlog prihajanja učencev v šolo s 

kolesom in postavitev kolesarnice, vendar šola ne more odgovarjati za morebitne poškodbe ali 

kraje. Pripravlja se osnutek za načrt šolskih poti. Predlagane spremembe je potrebno predstaviti 

vsem staršem na roditeljskih sestankih. Predlaga volitve/referendum za starše o teh 

spremembah.  



- Glede pridobivanja ocen pri glasbi na podlagi sodelovanja pri pevskem zboru, se izpostavi, da 

učenci sodelujejo tudi na drugih področjih in bi lahko potemtakem tudi pri drugih predmetih 

tako dobivali ocene. Ravnatelj bo preveril če se to dogaja in bo ustrezno ukrepal. 

- Ravnatelj pove, da se v šestih razredih obstoječe razrede pomeša in se učence smiselno 

razporedi s pedagoškega stališča. Potem pa so pri določenih predmetih razdeljeni v heterogene 

skupine. V šolskem letu 2021/2022 bo prostorska stiska in šolo čakaj o zanimivi izzivi. 

- Glede kolesarskega izpita predstavnik staršev izpostavi, da je teoretični del izpita pretežek in 

naj učitelji poskusijo reševati te naloge.  

- Naj se starše obvesti o možnosti prejema računa po e pošti ali elektronskega računa.  

- Sestanek za starše glede šole v naravi bo v začetku septembra. 

- Naj se preveri, zakaj zaključna prireditev ni organizirana tudi za starše. 

- Zaključni izleti naj se izvajajo na nižji in višji stopnji. Morda se konec maja ali v juniju 

organizira kakšen redni tehnični dan ali drug dan dejavnosti in bi bil to hkrati zaključni izlet. 

- Glede prešolanja ravnatelj pove, da ima vsak učenec pravico do novega začetka. Otroka se 

prešola takrat, ko ocenijo, da je tako za učenca najboljše in da ni škode za druge učence. O tem 

odloča tudi naša svetovalna služba, ki je vrhunska.  

 

- Pohvaljena je prireditev Dvigni rit, bodi fit, ki je bila organizirana pri šoli v sodelovanju 

skavtov, šole in občine Dol pri Ljubljani.  

- Pohvalijo določenega šoferja šolskega avtobusa. 

- Pohvalijo vzgojiteljice in oddelek vrtca v gasilskem domu, saj so glede na dislociranoist 

odlično organizirani in niso nič prikrajšani. Organizirali so celo predavanje za starše o 

razvoju govora.  

 

 

 

 

 


