
 

 

 

 
 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 
 
 
Seja sveta staršev je bila v torek, 4. 10. 2022, ob 17:00, v zbornici šole.  
 
Prisotnih je bilo 11 predstavnikov staršev, 7 predstavnikov je bilo odsotnih. Seja je sklepčna. 
Ostali prisotni: ravnateljica Nina Grum, pomočnica Alenka Plevnik in zapisnikarica Tjaša Sakaljšek. 
 
 
 
 
Dnevni red 

1. Nagovor ravnateljice. 
2. Predstavitev članov sveta staršev. 
3. Pregled zapisnika prejšnje seje. 
4. Seznanitev z Letnim poročilom za šolsko leto 2021/2022 in Letnim delovnim načrtom za šolsko 

leto 2022/2023. 
5. Pobude in predlogi. 

 
 
 
Ad 1 
Ravnateljica Nina Grum se je staršem predstavila, jih nagovorila ter se jim zahvalila za izkazano podporo, 
tako njej kot tudi šoli.  
 
Ad 2 
Prisotni predstavniki staršev so se predstavili. 
 
Ad 3 
Pregledali smo zapisnik prejšnje seje. Zanimalo jih je kako se odvijajo zadeve glede izpostavljene 
problematike – incidenta v katerega je bil vključen učenec naše šole.  
Predsednica sveta staršev prisotne seznani, da pismo v imenu staršev ni bilo poslano na CSD. Pojasni da, 
ker se je bližal konec šolskega leta, je bilo po njeni oceni boljše počakati na novo šolsko leto in ukrepati 
takrat, če se bi težave še pojavljale. 
Ravnateljica pove, da je učenec še vedno vpisan na našo šolo, vendar je trenutno ne obiskuje  - šola se 
doma. Dela se vse, da so učenci naše šole zaščiteni in da v naš prostor ne bi več vstopil. Je tudi v postopku, 
obravnavan je bil na sodišču, informacij o tej obravnavi še nimamo. Še enkrat izpostavi neodzivnost CSD.  
Predstavnik staršev se pritoži nad neodzivnostjo in ne obveščanjem s strani vodstva. Ravnateljica reče, 
da jih bo obvestila, ko bo imela nove informacije.  
 
SKLEP: Zapisnik prejšnje seje je potrjen. Gospa ravnateljica bo starše obveščala o nadaljnjem postopku. 
 
 
Ad 4 
Ravnateljica je starše seznanila s poročilom za šolsko leto 2021/2022. Izpostavila je rezultate NPZ. Za 
začetek je starše seznanila z načinom ocenjevanja pri NPZ-jih. Pove, da se odstotkov ne sme pretvarjati v 
ocene. Razultati testov se primerjajo s slovenskih povprečjem. 



 
 

 

 

Predstavi rezultate za posamezne razrede: 
➢ 3. razred – poskusno preverjanje (naša šola/slovensko povprečje) 

• Matematika (57,42/50,38) 
• Slovenščina (56,13/50,60) 

 
➢ 6. razred 

• Matematika (53,5/54,8) 
• Slovenščina (44,3/51) 
• Angleščina (73,4/66,8) 

➢ 9. razred 
• Matematika (36,9/48,9) 
• Slovenščina (40,5/57,6) 
• Tehnika in tehnologija (43,8/52,4) 

 
NPZ bo postal del točk za vpis v srednje šole – 5 letno poskusno obdobje. 
 
Starši izpostavijo razlike med oddelki, izpostavijo tudi problem zaposlene na šoli. Izpostavijo razlago snovi, 

zamujanjem na teste, brskanje po telefonu, ne pregledovanje nalog. Pri določenem predmetu so igrali 

igrice namesto predelovanja snovi. 

Ravnateljica pove, da se bodo začele hospitacije pri učiteljih in da bo pozorna na dogajanje v razredu.  
 
SKLEP: zadeve se bodo poskusile rešiti v najboljši moči v pristojnosti ravnateljice.  
 
 
Ravnateljica predstavi Letni delovni načrt za šolsko leto 2022/2023. Izpostavi določene elemente: šolski 
koledar, število vpisanih učencev, število učencev po razredih. Izpostavi tudi prednost mešanja oddelkov 
– letošnji 4. razredi so se premešali in odzivi so bili dobri.  
Dodatno smo opremili jedilnico, da lahko več otrok naenkrat malica v jedilnici. V prihodnosti bomo 
razmišljali tudi o novem urniku, mogoče celo o različnem začetku pouka tako kot se to izvaja že po 
različnih šolah v Ljubljani. 
Izpostavi problem jutranjega varstva – več je povpraševanja kot je mest. Za sprejem v jutranje varstvo 
imajo prednosti prvošolci, nato drugošolci in tretješolci.  
V letošnjem šolskem letu bo spet organizirano več dnevov dejavnosti zunaj šole. Tudi šole v naravi bodo 
deležni skoraj vsi oddelki, razen 5., 7. in 9.  
Ponovili bomo tudi bazar, novoletni in spomladanski. Pri novoletnem bazarju stremimo k sodelovanju s 
starši, tako kot že pred leti. Starši spečejo piškote, ki se potem na bazarju prodajajo, šola bo pripravila 
prireditev.  
Pomočnica ob koncu še izpostavi dosledno odjavljanje prehrane ob odsotnosti otrok.  
 
 
Seja se je zaključila ob 18:00. 
 
 
 
Ljubljana, 4. 10. 2022 
Številka:  900 – 190 / 2022 
 
Zapisala: Tjaša Sakaljšek 
 
 
          Predsednica sveta staršev: Vanja Dimitrovski 
 
 


