
 
Z a p i s n i k  

2. seje Sveta staršev 2. osnovne šole Slovenska Bistrica, ki je bila v torek, 3. 3. 2015,  
ob 17. uri v učilnici N14 

 
Prisotni:    petnajst predstavnikov staršev, Sonja Arbeiter, Jožica Smogavec, Sara Lešnik Cveček,  
                  Marija Gošnjak. 
Opravičeno odsotni: trije predstavniki staršev. 
 
Dnevni red: 
 

1. Predstavitev in potrditev dnevnega reda  
2. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje 
3. Učni uspeh v 1. redovalnem obdobju šol. leta 2014/2015 
4. Poročilo o delu Mavrične zakladnice 
5. Sprotne zadeve (Sejem poklicev, Prešernova priznanja, pust, šola v naravi, vpis šolskih 

novincev, Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje, Zdrav 
življenjski slog, končni izleti, fotografiranje oddelkov, valeta…) 

6. Pobude in predlogi Sveta staršev. 
 
 

K točki 1 
 
Predsednica sveta staršev je predstavila dnevni red in nanj ni bilo pripomb. 
 
 
K točki 2 
 
Predsednica sveta staršev je dala v potrditev zapisnik prejšnje seje. Starši so ga soglasno potrdili. 
 
K točki 3 
 
Učni uspeh v 1. redovalnem obdobju šol. leta 2014/2015 je predstavila pomočnica ravnateljice. 
Na šoli je 458 učencev. 432 učencev je pozitivno ocenjenih, 21 negativno in 5 neocenjenih. 
Primerjava učnega uspeha za nekaj let kaže, da je v tem šolskem letu uspeh nekoliko višji. 
Pri ravnateljici že potekajo razgovori s starši negativno ocenjenih učencev. Ti podpišejo soglasje za 
učno pomoč in potrdilo, da so bili o negativnih ocenah ponovno obveščeni, hkrati oblikujemo 
terminski načrt za popravo negativnih ocen. 
Pohvale učencem so bile izrečene po 1. ocenjevalnem obdobju ustno in to v 2. in 3. razredu kot 
vzpodbuda ob opisnih ocenah. 
Vzgojnih ukrepov je izrečenih več pri fantih. Z njimi opravimo tudi veliko pogovorov v svetovalni 
službi in pri ravnateljici, vključimo jih tudi v humano družbeno koristno delo v soglasju s starši. 
Pri deklicah za enkrat vzgojnih ukrepov ni, čeprav se tudi one odzivajo z besednim nasiljem, 
neupoštevanjem pravil, prikritim izločanjem. Učinkujejo različne aktivnosti, kot so pogovori s 
svetovalno delavko, z učitelji ter skrbno načrtovane razredne ure na temo medosebnih odnosov, 
komunikacije in reševanja sporov. 
 
K točki 4 
 
Ob poročilu glede porabe sredstev zbranih v Mavrični zakladnici, je bil podan predlog, da bi 
zmanjšali znesek za šolsko knjižnico. Število knjig na učenca bi poskušali dvigniti s sejmom knjig, 
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ki bi jih učenci prinesli od doma. V ta namen bomo v Tednu knjige (30.3. do 3.4.2015) organizirali 
Sejem knjig za posamezne triade. 
 
K točki 5 
 
Ravnateljica je podala pregled dela v 1. ocenjevalnem obdobju. 
Na spletni strani lahko starši sledijo dejavnostim šole, ker je tam objavljen mesečni časovni 
razpored dejavnosti.  
 
K točki 6 
 
Predaja ključa osmošolcem ostaja kot pobuda staršev. Čeprav v dveh preteklih šolskih letih učenci 
niso pokazali interesa, bomo predajo ključa letos izvedli. 
 
Fotografiranje oddelkov ob koncu šolskega leta ostaja v organizaciji šole. Starši 9. razredov se bodo 
23. 3. 2015 ob vpisu v srednje šole odločili o izvedbi fotografiranja na valeti 2015. Dogovorili smo 
se, da pridobimo še eno ponudbo fotografa. Starši se lahko odločijo za fotografiranje v lastni režiji 
ali za katerega od ponujenih profesionalnih fotografov. 
 
Ker je bilo postavljeno vprašanje glede evidentiranja in testiranja za nadarjene učence, je svetovalna 
delavka posredovala vse informacije staršem. 
 
Po priporočilu svetovalke Zavoda za šolstvo, OE Maribor, v letošnjem letu nismo izvedli 
tekmovanja iz slovenskega jezika za Cankarjevo priznanje za učence od 3. do 5. razreda. Ker starši 
želijo, da njihovi otroci tekmujejo, bomo tekmovanje v prihodnje organizirali za vse učence. 
 
S strani staršev je bil podan predlog, da se glede govorilnih ur preko maila z razrednikom 
dogovorijo za termin. 
 
Prav tako bomo roditeljske sestanke v bodoče sklicevali tako, da se po posameznih razredih ne bodo 
časovno prekrivali. 
 
Počitniško varstvo otrok bomo v sodelovanju z Občino Slovenska Bistrica poskušali organizirati 
tudi letos in o tem bomo starše pravočasno obvestili. 
 
Zbiranje odpadnega papirja poteka redno, vsako 1. sredo v mesecu. Starši predlagajo, da zbrana 
sredstva namenimo izključno plačilu šole v naravi. S tem želimo dodatno motivirati učence. Učenci 
od 1. do 3. razreda bi zbirali papir za šolo v naravi v 3. razredu, učenci od 4. do 6. razreda za šolo v 
naravi v 5. razredu in učenci od 7. do 9. razreda za šolo v naravi v 7. razredu. Komisija za šolski 
sklad naj ta predlog potrdi. 
 
Predstavnica staršev 1. razreda je posredovala vprašanje glede odnašanja šolskih torbic prvošolcev 
domov. Razredničarki sta staršem na roditeljskem sestanku predstavili strokovno odločitev šole. Vsi 
starši jo lahko najdete na spletni strani šole. 
 
Sestanek je bil zaključen ob 18.40. 
 
Zapisala:        Predsednica Sveta staršev: 
Marija Gošnjak       Ana Bučar 


