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OŠ Kašelj 
Kašeljska cesta 119a 
1260 Ljubljana Polje 

 
 
 

Zapisnik 3. redne seje sveta staršev OŠ Kašelj 
sreda, 08. junij 2016 ob 17.00 

 
Prisotni: 

 Člani Sveta staršev OŠ Kašelj  

 Predstavniki OŠ Kašelj:  
o Matjaž Zajelšnik (ravnatelj),  
o mag. Tanja Rozman (pomočnica ravnatelja),  
o Kristina Janc (knjižničarka),  
o Aleš Ferenc in Marjana Pečjak (učitelja, vodji aktiva razredne stopnje)    

 
Odstotni: 

 Predstavniki OŠ Kašelj:  
o Nataša Hozjan Breznjik (svetovalna služba), mag. Nina Mesner    

 
 

Dnevni red: 
 

1. Potrditev dnevnega reda 
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev OŠ Kašelj 
3. Predvidene spremembe v šolskem letu 2016/2017 
4. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv  
5. Odgovori na prejeta vprašanja staršev  
6. Pobude, predlogi  

 
 
 
AD/1 
Potrditev dnevnega reda   
Ravnatelj šole uvodoma predlaga spremembo dnevnega reda tako, da se zamenja vrstni red 
obravnave 3. in 4. točke dnevnega reda. 
 
Člani Sveta staršev potrdijo predlagano spremembo. 
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AD/2 
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev OŠ Kašelj 
 
Ugotovitveni sklep št. 1: 
Člani sveta staršev soglasno potrdijo spremembo zapisnika pod AD/3 in sicer se zapis 
»Strinjamo se, da bi morali starši redno pregledovati ali imajo učenci opravljene domače 
naloge« spremeni tako, da se glasi »Strinjamo se, da bi bilo priporočljivo, da starši redno 
pregledujejo, ali imajo učenci opravljene domače naloge«.  
 
AD/4 
Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv  
 
Uvodoma ravnatelj šole pojasni način izbora učbenikov in drugih učnih gradiv. Pri izboru z 
učitelji aktivno sodelujeta skrbnica šolskega učbeniškega sklada, gospa Janc ter pomočnica 
ravnatelja, mag. Rozman. Ključno vodilo izbora je zasledovanje koristi učencev.  
 
Kristina Janc predstavi naslednje spremembe učbeniškega sklada v letu 2016/17:  
o nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2016/17 je v 

primerjavi s predhodnim letom nižja; 
o v šolski učbeniški sklad je prvič umeščen učbenik za angleški jezik. V primeru zapiskov 

učencev neposredno v učbenik, bo ob koncu šolskega leta možen odkup tega učbenika;            
o šola bo za učbeniški sklad kupila nove Atlase sveta.   
 
Aleš Ferenc in Marjana Pečjak pojasnita, da v 1. – 4. razredu ostajajo delovni zvezki iz zbirke 
Lili in Bine, v 5. razredu se ukinjata 2 delovna zvezka – DZ za Družbo in DZ za Naravoslovje 
in tehniko.  
 
Ugotovitveni sklep št. 2: 
Člani sveta staršev soglasno sprejmejo sklep, da soglašajo s predlaganim izborom 
učbenikov in ostalih delovnih gradiv za šolsko leto 2016/2017.    
 
 
AD/3 
Predvidene spremembe v šolskem letu 2016/2017 
 
Ravnatelj šole predstavi naslednje spremembe: 

 za 1. razred so načrtovani trije oddelki,  

 letošnji trije oddelki četrtih razredov se v šolskem letu 2016/2017 preoblikujejo v 
dva oddelka – zmanjšanje števila učencev,     

 širitev obveznega predmetnika – I. obvezni tuj jezik (angleščina) v 3. r; dve uri 
tedensko,  

 uvedba neobveznih izbirnih predmetov v 6. r, 

 nadaljevanje uvajanja neobveznega II. tujega jezika v tretji triadi (v slučaju 
zadostnega števila prijavljenih učencev).     

 
AD/5 
Odgovori na prejeta vprašanja staršev  
 
Ravnatelj predstavi odgovore na vprašanja staršev: 

- v sklopu ponudbe interesnih dejavnosti za šolsko leto 2016/2017 se vključi tudi 
ponudba plesnega tečaja za 1. razrede, 

- v zvezi z ukrepanjem v primeru kajenja na območju ravnatelj šole poda pojasnilo 
možnih ukrepih, 

- šola bo upoštevala pobudo staršev, da bi usposabljanje za opravljanje kolesarskega 
izpita delno potekalo že v 4. razredu, 
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- s predlogom staršev o skupni nabavi tempera barv za likovni pouk se učitelji s 
predlogom iz utemeljenih razlogov ne strinjajo, zato bodo učenci pri pouku še naprej  
uporabljali svoje barve;  

- glede razporejanja kontrolnih nalog učitelji spoštujejo obstoječi Pravilnik o 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.   

 
V zvezi s vsebino vprašanj predstavnikov staršev, ki jih naslovijo na ravnatelja šole 
predsednica sveta staršev Simona Juvan predlaga, da starši svoja vprašanja bolje 
konkretizirajo.   
 
 
 
AD/6 
Pobude in predlogi 
 
Ravnatelj predstavi prejete pohvale staršev v zvezi s številčnostjo različnih tekmovanj, ki 
jih organizira šola ter prilagodljivostjo šole in učiteljev v primeru izrednih situacij učencev 
(npr. pisanje testov, omogočanje dietne prehrane, itd.) 
 
Izražena je bila pohvala in zahvala gospe Grum, razredničarki 9.b razreda, za kvalitetno 
vodenje razreda skozi celotno devetletno šolanje učencev 9. razredov.  
 
Vrtec Pedenjped bo v času šolskih počitnic organiziral počitniško varstvo za otroke 1. in 2. 
razredov. Informacije bodo objavljene na spletni strani šole.       
  
 
 
Zapisala:                                            Predsednica Sveta staršev: 
Barbara Babnik       Simona Juvan 


