
Osnovna šola Koprivnica 

Svet staršev 

 

ZAPISNIK 

1. redne seje Sveta staršev, ki je bila 28. 9. 2017, ob 1700 v Osnovni šoli Koprivnica. 

 

Prisotni: 

Jože Ivačič  ravnatelj OŠ Koprivnica 

Kaja Putrih         predstavnica staršev otrok skupine SONČKI  

Lidija Jost           predstavnica staršev otrok skupine POTEPUHI  

Karmen Vais      predstavnica staršev otrok 1. razreda 

Karli Vertovšek predstavnik staršev otrok 2. razreda 

Nina Božičnik     predstavnica staršev otrok 3. razreda 

Natalija Slatner predstavnica staršev otrok 4. in 5. razreda 

Milan Omerzel predstavnik staršev otrok 8. in 9. razreda 

 

Opravičeno odsotni: 

Emanuela Gorjup predstavnica staršev otrok skupine ŽABICE 

Andreja Dobrovoljc predstavnica staršev otrok 6. in 7. razreda 

 

 

Dnevni red: 

1. Konstituiranje Sveta staršev 

2. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka Sveta zavoda 

3. Potrditev zapisnika 1. korespondenčne seje Sveta zavoda 

4. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017 

5. Samoevalvacijsko poročilo 

6. Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 

7. Volitve v Svet zavoda 

8. Imenovanje članov Upravnega odbora Šolskega sklada 

9. Pobude, predlogi, vprašanja 

10. Razno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POVZETKI IN SKLEPI: 

 

Sejo Sveta staršev je sklical in vodil ravnatelj, g. Jože Ivačič. 

 

 

K 1. TOČKI  DNEVNEGA  REDA 

Svet staršev je soglasno izvolil predsednico, podpredsednika in zapisnikarico. 

SKLEP št. 1: 

Predsednica Sveta staršev: ga. Nina Božičnik 

Namestnik: g. Karli Vertovšek 

Zapisnikarica: ga. Kaja Putrih 

 

K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Svet staršev se seznani z zapisnikom predhodne seje Sveta staršev z dne 29. 9. 2016. Na zapisnik 

ni bilo pripomb. 

SKLEP št. 2: 

Zapisnik seje Sveta staršev, ki je bila 29. 9. 2016, se soglasno potrdi. 

 

 

K 3. TOČKI  DNEVNEGA  REDA 

Seznani se z vsebino korespodenčne seje. Ker je bila 2. seja Sveta staršev nesklepčna,  je bila 

seja izvedena korespondenčno. 

SKLEP št. 3:  

Zapisnik korespondenčne seje se soglasno potrdi. 

 

 

K 4. TOČKI  DNEVNEGA  REDA 

Delo šole/vrtca: 

Vrtec je obiskovalo 51 otrok, ki so bili razporejeni v dva kombinirana in en homogen oddelek. V 

vrtec je bil vključen otrok z odločbo, ki je dobival pomoč logopedinje in specialne pedagoginje. 

Sodelovali so v projektih Mali sonček, Eko projekt, Palček Pripovedovalček.  

Na vrtčevski ravni so bili otroci vključeni v otroški pevski zbor, folkloro, ogledali so si različne 

predstave, eno s strani vzgojiteljic. S strani ŠD Sporti je bil izveden tečaj rolanja,  v mesecu maju 

so šli na pohod na grad Podsreda. Otroci, ki ne obiskujejo vrtca, so se lahko udeležili 

Cicibanovih uric.  Prav tako so se vzgojiteljice udeležile več kakovostnih izobraževanj. 

Šolo je obiskovalo 97 učencev. Pouk je bil samostojno organiziran v 1. in 2. razredu, ostali 

razredi so bili kombinirani. Poleg strokovne zasedbe OŠ Koprivnica so otroke poučevali tudi 

gostujoči učitelji (angleški, nemški jezik in glasbena umetnost). Organizirana je bila tudi 

svetovalna služba in vodenje nekaterih interesnih dejavnosti (šah, gimnastika in nogomet). 



Učna snov je bila obdelana nad 100 %. 

Pouk je bil obiskan 93 %. Ugotavlja se, da se število izostankov povečuje, posledica tega je slab 

učni uspeh pogosto odsotnih učencev.  

Za napredovanje v višji razred oz. za zaključek osnovnošolskega izobraževanja so bili potrebni 

popravni izpiti. Le-te so opravili vsi učenci. 

Učenci so se brezplačno udeležili letovanja v Nerezinah.  

Na šoli deluje učbeniški sklad, katerega se poslužuje večina učencev. 

Na šoli je organiziranih več krožkov, ki pa se jih udeležujejo le določeni učenci. Veliko je 

učencev, ki raje posedajo po garderobi, namesto da bi pristopili h kateremu od krožkov. 

Za potrebe šolskega sklada se zbira denar. Nameni se za dejavnosti otrok iz socialno šibkih 

družin. Vsakemu otroku so namenili 5 evrov, ki se jih je porabilo za kritje avtobusnega prevoza.  

Prav tako so se zbirali star papir, tonerji in zamaški. 

Na sestanku se starše seznani z rezultati športnih tekmovanj kot tudi z dosežki učencev na drugih 

področjih. 

Na ravni šole se še vedno trudijo z ozaveščanjem učencev o pomembnosti medsebojnih odnosov, 

doslednosti, odgovornosti do dela, prehrane, potrebščin in šolskega inventarja. 

Zobozdravstvena organizacija je obvestila vodstvo šole, da je na nivoju celotne šole zelo slaba 

higiena zob, zato bo v prihodnje pozvala starše k preventivnemu zobozdravstvenemu pregledu 

določenih učencev.  

Predstavnica staršev 4. in 5. razreda omeni svojo dobro izkušnjo o sodelovanju s šolo pri 

reševanju težav njenega otroka in nas pozove, da spodbudimo starše k pozitivnemu sodelovanju s 

šolo. 

Predstavnica staršev tretjega razreda nas seznani s predlogom o tečaju plavanja, ki naj bi se 

izvajal v Termah Čatež. Otrokom iz socialno šibkih družin naj bi se plavanje financiralo iz 

šolskega sklada.  

Investicije:  

- uredili so pregled kanalizacijskega omrežja,  

- brušenje parketa v 3. r. in na odru,  

- sanacija poškodovane atletske steze, 

- nadgrajen sistem na vratih v vrtec, 

- izdelani so načrti za dograditev knjižnice, kuhinje in kurilnice. 

Nakupi: 

- dva gola v telovadnici, 

- stojalo za odbojko, 

- stoli za 4. in 5. razred, 

- pohištvo za 3. razred, 

- stoli in mize v zbornici, 

- dve klimi za vrtec. 

 



K 5. TOČKI  DNEVNEGA  REDA 

Rezultati nacionalnega preverjanja znanja kažejo, da smo malce nad slovenskim povprečjem. 

Velike so razlike med najboljšimi in najslabšimi učenci, kar nas sili v nižje povprečje.  

Pri nacionalnem preverjanju znanja so sodelovali učenci 6. in 9. razreda, in sicer iz znanja 

matematike, slovenskega jezika in angleškega jezika.  

 

K 6. TOČKI  DNEVNEGA  REDA 

V letu 2018 je predvidena gradnja jedilnice, kuhinje in knjižnice. 

Prostori naj bi bili opremljeni v letu 2019.  

V naslednjem letu bo  poudarek na sprejemanju drugačnih, v ta namen bo šola priredila 

paraolimpijsko olimpiado. 

V šolskem letu 2016/2017 se je na druge šole prešolalo 5učencev. 

V šolskem letu 2017/2018 sta dve delovni soboti, ena bo namenjena druženju generacij v mesecu 

maju. 

Prvega in zadnjega šolskega dneva ni mogoče prestaviti. 

Prisotni na Svetu staršev se strinjajo s predlogom, da bo zadnji dan potekal v času dopoldanskih 

ur.  

Potekali bodo dnevi dejavnosti, ki so različno razporejeni po razredih. 

Nadarjenim je bil ponujen dvodnevni obisk delavnic v sodelovanju s KP, prijavilo se je le 5 

učencev od 12.  

V šolskih prostorih bodo potekale interesne dejavnosti, ki jih bodo izvajali zunanji sodelavci, in 

sicer nogomet, gimnastika, ples in šah. 

 

K 7. TOČKI  DNEVNEGA  REDA 

Predstavnica Sveta zavoda je poslala obvestilo o poteku mandata, kar nam narekuje izvolitev 

novih članov v Svet zavoda. Izvoliti je potrebno 3 predstavnike staršev iz Sveta staršev, ki bodo 

Svet staršev predstavljali v Svetu zavoda. Seznanjeni smo s potekom volitev. Soglasno 

sprejmemo sklep, da so volitve za predstavnika staršev v Svet zavoda javne.  

Izvedle se bodo 26. 10. 2017 ob 18. uri. 

 

 

K. 8. TOČKI DNEVNEGA REDA 

Svet staršev se je seznanil s predlogom novih članic Upravnega odbora Šolskega sklada. 



SKLEP št. 4: 

Svet staršev imenuje v Upravni odbor Šolskega sklada za dvoletni mandat Natašo Dular in 

Natalijo Slatner. 

 

K 9. TOČKI  DNEVNEGA  REDA 

S Strani staršev pride pobuda o tem, da se poizve o možnosti organiziranih prevozov na 

dejavnosti, ki se odvijajo  v Krškem. 

Otroci, ki se vračajo od verouka v šolo, lahko počakajo v varstvu vozačev in ne v OPB.  

Starši 2. razreda so izrazili željo, da bi bili radi bolje obveščeni o dogajanju v šoli s strani 

razredničarke. 

Želja je, da je spletna stran šole bolj ažurna glede obveščanja, urnikov, prvega šolskega dne… 

 

K 10. TOČKI  DNEVNEGA  REDA 

Ravnatelj poda predlog, da se uredi Poslovnik Sveta staršev. Do naslednje seje se zberejo 

informacije, ki so potrebne za ureditev poslovnika. 

Na naslednji seji bodo v pogled Šolska pravila. 

 

 

Sestanek je bil zaključen ob 18.45.  

 

 

 

Zapisnikar:       Predsednica sveta staršev: 

 

Kaja Putrih                                       Nina Božičnik 

 

.  


