
 

OŠ Kašelj 

Kašeljska cesta 119a 

1260 Ljubljana Polje 

 

SVET STARŠEV 

Datum: 6.1.2021 

 

ZADEVA: Zapisnik 3. sestanka SVETA STARŠEV v šolskem letu 2020/2021 

 

Datum sestanka: 6.1.2021 ob 17:00 v avli šole 

Prisotni predstavniki: dr. Jernej Šoštar (ravnatelj), Alma Alič (predsednica sveta staršev), Mateja Svet 

(namestnica predsednice), Mojca Bratun, Julijan Bratun, Knez Boris, Urška Kuder, Uroš Markovič, 

Gruden Petra, ________ 

Odsotni predstavniki: Maša Marošević (opr.), Mitja Kolarič (opr.), Robert Groznik (opr.), _____ 

 

Točka 1 Potrditev dnevnega reda in zapisnika predhodne seje 

Po ugotovitvi sklepčnosti, smo člani  Sveta staršev OŠ Kašelj potrdili dnevni red in zapisnik predhodne 

seje s popravkom, da se v točki 2 v zadnji alinei peščica učencev nadomesti s 7 učencev. 

 

Točka 2 Pregled skupne nabavne cene učbenikov in možna potrditev le te 

Člani sveta staršev so pregledali predlog učnega gradiva za naslednje šolsko leto 2021/22. 

Sklep: Svet staršev je po argumentiranem pogovoru sklenil, da je delovnih zvezkov preveč, in da 

želimo, da se njihovo število zmanjša. 

Sklep: Šolski svet za naslednje šolsko leto potrdi nabavno ceno šolskih potrebščin s pozivom, da 

učitelji za naslednje leto pripravijo nabor potrebnih gradiv, ki bodo vsebovali manj delovnih zvezkov. 

V kolikor se bodo delovni zvezki obdržali, zavezujemo učitelje, da do februarja naslednje leto 

pripravijo nabor delovnih zvezkov, ki jih bodo potrebovali oz. jih nameravajo obdržati, ter za njih 

pripravijo argumentirane razloge, ki bodo predstavljeni na svetu staršev. Šolski svet je soglasno 

sklenil, da v kolikor se število delovnih zvezkov ne bo zmanjšalo, naslednje leto nabavne cene šolskih 

potrebščin ne bo potrdil. Formira se besedilo za učitelje, da se jih spodbudi k razmisleku, da zmanjšajo 

število delovnih zvezkov ter na februarski seji sveta staršev argumentirajo, zakaj jih nujno potrebujejo.  

V sklopu te točke, je bila dana pobuda in izražena želja, da se tekom šolskega leta piše več spisov.  

 



Sklep: Šolske likovne potrebščine za vse razrede bo naročala za vse učence šola. Znesek se bo 

poravnal po položnici.   

 

Točka 3 Nadstandardne dejavnosti v okviru dni dejavnosti 

- Svet staršev je seznanjen z nadstandardnimi dejavnostmi za naslednje šolsko leto in se z njimi 

strinja.  

 

Točka 4 Pobude in predlogi 

- Skupina za oblikovanje jedilnikov se je formirala.  

- Šolske poti: 

Sklep: Svet staršev potrjuje in sprejema, da g. Markovič Uroš v našem imenu nadaljuje proces 

za sprejem varnih šolskih poti na Ljubljanski občini in gospodu županu.  

 

- Svet staršev je dal pobudo, da se ob prijavi na hrano ponudi opcijska donacija za Šolski sklad v 

vrednosti tudi 5 Eur (poleg 1 Eur). 

- Pitnik na šolskem igrišču je v delu. Na tribuni, ki je za golom, je na vrhu tribune luknja, ki jo je 

treba sanirati. 

- Teža šolskih torb; Svet staršev ugotavlja, da še vedno ni jasnih navodil s strani učiteljev glede 

potrebnih učbenikov, delovnih zvezkov in ostalega, kar bo potrebno za naslednji šolski dan.  

- Samotestiranje zadnje triade: Paketi za samotestiranje bodo predani samo staršem otrok zadnje 

triade. 

 

Točka 5 Razno 

- Predstavljena je bila problematika preobremenjenih otrok, detajlno ocenjevanje, zaključevanje 

ocen,… 

- Testi za dislektike in ostale otroke s posebnimi potrebami se lahko prilagajajo tekom leta. 

- Podan je bil predlog za tipkarski tečaj za otroke kot dejavnost ali izbirno vsebino. 

- NPZ:    Angleščina 16% nad povprečjem 

Matematika  10% nad povprečjem 

Slovenščina 9% nad povprečjem. 

 

 

Zapisnik zapisala:  

Mojca Bratun 

V Ljubljani, 15.6.2021 

 

Priloge: 

1. Vabilo 

2. Lista prisotnosti 

  


