
Svet staršev  
Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek 
Partizanska c. 28, 1381 RAKEK 
 
 

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV, 
ki je bila v četrtek, 29. 9. 2011, ob 17. uri, v učilnici C1 

 
Prisotni:  -     člani:   Milan Ivančič, Robert Debevec, Melita Beber, Martina Zidar, Tjaša   

       Brezec, Polona Grintal, Helena Rajk, Darja Koprivc, Saša Colja 
 

- Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, pomočnica ravnateljice dr. Anja 
        Podlesnik Fetih in tajnica Marina Švigelj 

Odsotni: -      člani: Boris Bajt (opr.), Renata Meden (opr.), Lana Oton (opr.), Šemsa 
      Muslimović, Snežka Štefančič, Barbara Godeša 

 
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seja sveta staršev zagotovljena.  
Predsednik sveta staršev  je pozdravil člane in predlagal sprejem dnevnega reda seje, ki se glasi: 
 
Dnevni red: 

1. Pregled in sprejem zapisnika in sklepov zadnje seje 
2. Predstavitev Poročila o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2010/2011 
3. Predstavitev Samoevalvacijskega poročila 2010/2011 
4. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012 
5. Predstavitev razvojnega načrta šole 
6. Predstavitev sprememb in dopolnitev Vzgojnega načrta, Pravil šolskega reda in hišnega reda 
7. Razno 
 
Predlagani Dnevni red so člani sveta soglasno potrdili. Člani sveta staršev so se strinjali s predlogom, 
da bo razprava o podanih temah na koncu seje. 
 
Kt1) Na zapisnik seje ni bilo pripomb, zato so člani sveta staršev zapisnik 3. sejesveta staršev, z 
 dne 19. 4. 2011, soglasno potrdili. 

Kt2) Gospa ravnateljica, mag. Anita Ivančič je predstavila Poročila o vzgojno izobraževalnem delu 
za šolsko leto 2010/2011. 

 
Kt3) Predstavnikom staršev je gospa ravnateljica predstavila Samoevalvacijsko poročilo za šolsko 

leto 2010/2011.  
 
Kt4)  Pomočnica ravnateljice gospa Anja Podlesnik Fetih je na kratko predstavila Letni delovni 

načrti za šolsko leto 2011/2012.  
 
Kt5) Mag. Anita Ivančič je članom predstavila zastavljene cilje za šolsko leto 2011/2012, ki so 
 zapisani v Razvojnem načrtu šole.  
 



Kt6) Gospa ravnateljica je člane seznanila o dopolnitvah Pravil hišnega reda. Pravila  hišnega reda 
 so dopolnjena, in sicer zapisane so obveznosti dežurnega učenca. 

 Gospa ravnateljica je opozorila tudi na manjše spremembe v že sprejetem Vzgojnem načrtu in 
 Pravilih šolskega reda. Oba notranja akta se bistveno ne razlikujeta za šolsko leto 2011/2012.
  

 Predstavniki staršev so dežuranje učencev komentirali, da naj ne bo obvezno, ker so nekateri 
 učenci raje pri pouku. 

 Gospa ravnateljica je poudarila, da nobenega učenca v dežuranje ne silimo, da večina učencev 
 dežura zelo rada. Učenci, ki imajo težave pri pouku, ne dežurajo. 

Kt7) Gospo Polono Grintal je zanimalo, kako so urejeni prevozi učencev po 7. šolski uri in za 
 predure zjutraj. Predlagala je, da se ponovno preveri, koliko učencev potrebuje prevoz zjutraj 
 in po 7. šolski uri. Zanima jo tudi ali avtobus po 6. šolski uri – ali pelje skozi  Dovce. 

 Gospa ravnateljica je pojasnila, da je prevoz po 7. šolski uri v lanskem šolskem letu 
 uporabljalo zelo malo otrok, velikokrat je kombi čakal, pa ni bilo nobenega učenca, tako da se 
 boji, da bodo letos ta prevoz ukinili oziroma bo ostal prestavljen zaradi Zdravega življenjskega 
 sloga na 15:15. Pojasnila je tudi, da Občina nima dovolj sredstev, da bi plačevala prevoze, ki 
 so izven obveznega učnega programa in se boji, da nam ne bodo odobrili dodatnih prevozov 
 zjutraj in popoldan.  

 Gospo Beber je zanimalo ali se da urediti varno postajališče na križišču pri šoli na Uncu. 

 Prisotni so predlagali in sprejeli sklep, da se starši skupaj z učitelji in vodstvom 
 dogovorijo za varnejše postajališče na Uncu. Ravnateljica bo predloge in pobude 
 posredovala na Občino Cerknica. 

 Gospa Grintal je povedala mnenje staršev, da imajo otroci na predmetni stopnji premajhna 
 kosila. Ravnateljica je odgovorila, da šola deli količinsko manjše obroke, ker je bilo zelo 
 veliko ostankov. Vsi otroci imajo možnost, da gredo v kuhinjo po dodatno porcijo hrane. 

 Ravnateljica je člane prosila, da izrazijo mnenje glede izjav za prispevek staršev v šolski sklad 
 Rakec. Starši bi mesečno ali enkrat letno na podlagi podpisane izjave nakazali sredstva v 
 šolski sklad po položnici skupaj s prehrano.   

 Prisotni predstavniki staršev so mnenje ravnateljice, da se vsem staršem da v podpis izjavo za 
 prispevek v šolski sklad, soglasno podprli. 

 Predstavniki staršev so opozorili, da na zbirniku interesnih dejavnosti ni vključen nogomet. 
 Gospa ravnateljica je pojasnila, da bo na to opozorila, dodala pa je, da je letos možno 
 obiskovati interesno dejavnost balet. 

 
Seja je bila zaključena ob 18:45. 
 
Zapisničarka:       Predsednik sveta staršev: 
Marina Švigelj          Milan Ivančič 


