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ZAPISNIK 5. SEJE SVETA STARŠEV 
Z DNE 30.5.2007 
s pričetkom ob 17. uri 

 
 
Prisotni: Vsi z liste prisotnosti ter ravnateljica Marjanca Vampelj, pomočnica 
ravnateljice Urška Letnar in učiteljica matematike Renata Dužič.  
Opravičeno odsotni: Predstavnici 2.a in 3.b razreda ter predstavnik 4.b razreda. 
Neopravičeno odsotni: Predstavnici 8.b in 9.b razreda. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA: 

 
1. Sprejem in potrditev zapisnika 4.seje 
2. Diferenciacija pouka v 7., 8. in 9. razredu za š.l. 2007/08 (predstavi učitelj 

nivojskega pouka) 
3. Osnutek hišnega reda OŠ Vrhovci 
4. Analiza ankete o dostopnosti učencev na internet in gledanost televizije 
5. Poročilo o delu Šolskega sklada (poroča Melita Kozjek) 
6. Promet v okolici šole- Cesta Dolomitskega odreda 
7. Razno 

a. dopis za Aktiv SS Lj OŠ 
b. elektronska redovalnica 
c. športni krožek 
d. angleščnina  v tretjih razredih 

 
 
Ad.1 Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje 
Svet staršev je potrdil zapisnik 4.seje SS.  
 
Ad.2 Diferenciacija pouka v 7., 8. in 9. razredu za š.l. 2007/08  
Ravnateljica predstavi 4 oblike organizacije pouka v zadnjem triletju OŠ 
Strokovni aktiv za š.l. 2007/08 predlaga heterogene skupine kot obliko organizacije 
pouka.  
 
Učiteljica Renata Dužič predstavi pomanjkljivosti dosedanje oblike organizacije in 
prednosti predlagane oblike za š.l.07/08. Kriteriji za razvrščanje učencev bodo: 
uspeh, želje učencev ter spol. Zgoraj omenjeni predlog bi se izvajal samo v 8. in 9. 
razredih. V 7. razredu  bo potekala fleksibilna diferenciacija (tako kot do sedaj) in 
sicer samo pri predmetu matematika (od predvidenih 4 ur/teden bi se učenci razdelili 
v skupine samo pri 1uri/teden).  
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Ravnateljica poudari, da se večina OŠ, ki so izvajale nivojski pouk, odločijo za 
zamenjavo oblike organizacije, kajti po treh, štirih letih se začnejo kazati 
pomanjkljivosti. 
Predlog staršev: Če se bosta 8. razreda delila v 4 skupine, naj se učenci ne mešajo, 
ampak naj se vsak razred razdeli v dve skupini. 
Sklep: Vsi prisotni člani SS potrdijo predlog strokovnega aktiva o izvajanju 
predlagane oblike organiziranosti za š.l. 2007/08 (heterogene skupine). 
 
Ad.3 Osnutek hišnega reda OŠ Vrhovci 
S strani staršev so bile na osnutek hišnega reda  podane naslednje pripombe: 
- zjutraj naj bi bila šolska vrata odprta samo 15 minut, 
- da v šolo ni priporočljivo hoditi s kolesom. 
Sklep: Člani SS so bili z osnutkom zadovoljni. Izvesti je potrebno le zgoraj omenjene 
popravke. 
 
Ad.4  Analiza ankete o dostopnosti učencev na internet in gledanost televizije 
G. Franci Hočevar, ki je pripravil anketo, nam je predstavil analizo izvedene ankete. 
Anketa je bila izvedena med učenci 8. in 9. razredov ter njihovimi starši. 
Sklep: G.Hočevar v obliki tabele oz. diagrama izdela analizo ankete in jo v e-obliki 
posreduje v tajništvo šole. 
Zaključek: Starši in učitelji smo se dolžni z učenci pogovarjati o pasteh in 
nevarnostih, ki jih predstavlja prekomerna uporaba interneta. Starši moramo čim prej 
postaviti jasno mejo uporabe interneta in gledanja televizije.  
 
Ad.5 Poročilo o delu Šolskega sklada  
O delu in načrtih Šolskega sklada je poročala Melita Kozjek.  
Kratko poročilo je del tega zapisnika. 
 
Ad.6 Promet v okolici šole- Cesta Dolomitskega odreda 
Za š.l. 2007/08 je zagotovljen prevoz otrok stanujočih na Cesti Dolomitskega odreda 
v šolo. Table, ki označujejo postajališča, so že postavljene. Organizacijo vožnje 
učencev v šolo in iz šole za š.l. 2007/08 prevzema LPP. Ravnateljica se bo s 
predstavniki LPP-ja poskušala dogovoriti o souporabi šolskega kombija.  
Sklep: Ga. Udovč napiše zahvalo v imenu Sveta staršev g.Milkoviču, ki je pripomogel 
k zagotavljanju varne poti v šolo ter k uresničitvi dolgoletne želje učencev in vodstva 
šole. 
 
Ad.7 Razno  
a. G. Mitrovič in ravnateljica sta sestavila dopis glede vzgojne problematike otrok. 
Udovčeva je dopisa poslala predsednici sveta ljubljanskih OŠ in obljubila, da bo 
dobljeni odgovor posredovala v vednost vsem predstavnikom (ko ga dobi seveda). 
 
b. Ga. Mateja Udovč predstavi elektronsko redovalnico, ki s strani Ministerstva še ni 
obvezna. E-redovalnica zahteva natančnost učitelja, ki mora ocene vpisovati z največ 
enotedenskim zamikom. Mnenja staršev so različna. Ravnateljica poudari, da o tem 
na šoli že razmišljajo. Kdaj bo na OŠ Vrhovci e-redovalnica uvedena se še ne ve. 
 
c. Z izvedbo športnega krožka so bile težave že od samega začetka. Ravnateljica 
zato obrazloži težave, ki so jih imeli študentje, ki so izvajali športni krožek. Vodstvo 
šole upa, da bodo v naslednjem š.l.  imeli več sreče z izvajalci športnega krožka.  
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d. Starši se zavzemajo za zgodje učenje angleščine, vendar se pritožujejo nad 
izvedbo angleškega jezika v 3. in 4. razredu.  
Ravnateljica pove, da je v lanskem š.l. g. Baruca opravil analizo učnega načrta in da 
je bil v skladu s predpisi. Ravnateljica ni bila seznanjena z odnosom učiteljice do 
učencev. 
Sklep: G.ravnateljica se bo z omenjeno učiteljico pogovorila in zagotovila sestanek 
predstavnikov staršev 3. razredov z omenjeno učiteljico. G.ravnateljica ponovno 
zagotovi, da omenjena učiteljica ne bo poučevala angleščine učencev predmetne 
stopnje.  
 
e. Straši so mnenja, da bi morali učiteljici prvih razredov poučevati učence od 1.do 
3.razreda. Ravnateljica povdari, da je vodstvo šole mnenja, da je za učence bolje, da 
jih vsako leto poučuje drug učitelj, zato bosta učiteljici prvih razredov v š.l. 2007/08 
ponovno poučevali prve razrede. 
 
d. Ministrstvo je za konec š.l. napovedalo nov zakon o OŠ. Vodstvo šole upa, da bo v 
novem zakonu objavljen 3.(izbirni) predmet eksternega preverjanja znanja.  
 
e. Rezultati eksternega preverjanja znanja bodo objavljeni 4.junija na spletnih 
straneh Ministrstva za šolstvo in šport.  
 
f.  Od konca maja (od 21.tedna) je na šoli prisoten varnostnik. O njegovi prisotnosti 
(6ur/teden) se bosta z ravnateljico sproti dogovarjala. Na šolo bo prihajal 
nenapovedano, tudi v popoldanskem času.    
 
Seja se zaključi ob 19.00 uri. 
 
 
Naslednja seja bo predvidoma septembra 2007.  
 
 
 
    Zapisala:                            Ravnateljica:                   Predsednica Sveta staršev: 
Melita Kozjek  Marjanca Vampelj        Mateja Udovč 
 
 


