
                                                                                                            
                                                                                                                                        
 

 

 
                                                                

 

 
tel.: 01/52 83 659, e-pošta: tajnistvo@oskaselj.si, spletna stran: www.oskaselj.si 

poslovni račun: 01261-6000002416, davčna številka: 21120234, matična številka: 3765229000 

 

 
Osnovna šola Kašelj 
Kašeljska cesta 119 a                                 
1260 Ljubljana Polje  

 

 

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ KAŠELJ 
 
DNE: 29. 9. 2022  
 
PRISOTNI: glej listo prisotnosti 
UPRAVIČENO ODSOTNI: glej listo prisotnosti 
 
DNEVNI RED:  
1. konstituiranje novega Sveta staršev OŠ Kašelj,  
2. izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika,  
3. poročilo o delu v šolskem letu 2021/2022,  
4. predstavitev in sprejem nadstandardnih dejavnosti šotskem letu 2022/2023,  
5. predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2022723,  
6. informacije glede imenovanjas predstavnikov staršev v svet zavoda,  
7. pobude, predlogi. 
 
K točki 1: ravnatelj predlaga konstitucijo sveta staršev in preveri sklepčnost.  
 
K točki 2: Predstavniki soglasno potrdijo Katjo Arzenšek Konjajevo, predstavnico v 2. b za predsednico sveta 
staršev, namestnica je Alma Alič, predstavnica 4. a.  
 
K točki 3: Ravnatelj predstavi poročilo o ciljih LDN za šolsko leto 2021/22.  Starši razpravljajo o znanju učencev 
in o prehodu iz 5. v 6. razred. Starši predlagajo ravnatelju, da pozove učitelje predmetne stopnje, da izrazijo 
pričakovanja in dajo povratno informacijo o znanju. Izmenjujejo se informacije o znanju učencev med učitelji. 
Ravnatelj izvaja spremljavo pedagoškega procesa. Letno poročilo je potrjeno soglasno. 
 
K točki 4: Ravnatelj predstavi nadstandard za tekoče šolsko leto.  Pojavi se vprašanje glede Hiše 
eksperimentov in tradicionalnega zajtrka. Nadstandard je soglasno potrjen.  
 
K točki 5: Ravnatelj predstavi LDN za tekoče šolsko leto. Pojasni slabo stanje telovadnice. LDN je soglasno 
sprejet.  
 
K točki 6: Ravnatelj pove, da svetu zavoda poteče mandat in prosi za 3 predstavnike staršev, ki bodo člani 
sveta zavoda. Predsednica pripravi poziv za imenovanje predstavnikov, do 5. 10. se predsednici sporočijo 
imena kandidatov in se volitve v svet zavoda izvedejo korespondenčno.  
Predstavniki staršev prosijo, da se ustvari skupina z elektronskimi naslovi za vsak razred in za svet staršev in 
se elektronski naslovi ne vidijo v skupini.  
 
Sklep: ravnatelj pripravi skupine z elektronskimi naslovi.  
 
K točki 7:  

a) Učiteljica Julijana Kmetič predstavi učno gradivo za angleščino;  

b) Starši poudarijo pomen slovničnih pravil pri učenju angleščine;  

c) Starši pohvalijo učitelje za učinkovitost in doseganje standarda znanja;  

d) Gneča na kosilu – ravnatelj pojasni vidik šole, prosi za razumevanje in opozarja na pravila šolskega 

reda. 

e) Učenci v 4. a ne uspejo narediti naloge v OPB, prošnja za pojasnilo.  

f) Likovne potrebščine v 7. razredu se dokupijo s strani staršev.  
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g) Pravila šolskega reda se nanašajo tudi na preobuvanje v copate.  

h) Kadar dežuje, lahko učenci počakajo pod nadstreškom, vendar ne smejo motiti šolskega reda.  

i) Učitelji naj učence spodbujajo k branju.  

j) Pred koncem šolskega leta se naredi evalvacija učnih gradiv.  

k) Znižuje se teža šolskih torb.  

l) Zjutraj so težave z vhodom. Prošnja je, da se odpre še en vhod za prvošolce.  

m) Predvidevajo se 3 seje sveta staršev.  

n) Potrebno bo zamenjati člana v šolskem skladu.  

 
Zapisala Katja Arzenšek Konjajeva 
 
 
 


