
SVET STARŠEV OSNOVNE ŠOLE JANEZA KUHARJA RAZKRIŽJE 

Šafarsko, 20. 3. 2017 

ZAPISNIK 

3. sestanka Sveta staršev Osnovne šole Janeza Kuharja Razkrižje, v četrtek 9. 3. 2017 ob 16.30  

uri v zbornici osnovne šole.  

Člani Sveta staršev: 

 Jasna Jurkovič 

 Jana Jerenec 

 Andreja Makovec 

 Natalija Baumgartner 

 Tadeja Ivanušič 

 Alen Angelov 

 Olga Novak 

 Karmen Rob 

 Miro Cimerman 

 Mirjana Zemljič 

 mag. Tadeja Ivezič 

 Tihomir Pukšič  
 
Predstavnica šole: Anica Šimonka, ravnateljica 
Odsotnost so opravičili: Olga Novak, Alen Angelov in Mirjana Zemljič 
 

Dnevni red:  

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled sklepov iz prvega in drugega sestanka v šolskem letu 2016/2017 

3. Pobude in predlogi staršev 
4. Razno 

K tč.1 

Sestanek je sklicala predsednica sveta staršev mag. Tadeja Ivezič. Ugotovljena in potrjena je bila 
sklepčnost sveta staršev, saj se jih je udeležilo 9 staršev od 12. Predsednica je pozdravila vse 
prisotne in ravnateljico.  
Dnevni red je bil potrjen. 
 
Sklep št. 1:  
Svet staršev ugotavlja, da je prisotna večina predstavnikov staršev. 

K tč.2 

 
Ponovno smo pregledali sklepe iz prvega in drugega sestanka v šolskem letu 2016/2017. 
Poudarek je bil na naslednjih: 
Časovna razporeditev pouka: ravnateljica predstavi, da je začetek pouka ob 8.20 z vidika 
organizacije boljše, vendar še naprej preučujejo dane možnosti. Miro Cimerman izpostavi 
problem pri starših, kjer ni nobenega od staršev zjutraj doma in so otroci še mali. Karmen Rob je 
predlagala, da bi se malo bolj naj zapolnila zjutraj predmetna stopnja. Svet staršev predlaga 
začetek ob 7.30.  
Nakup likovnega materiala: svet staršev predlaga, da se skupna nabava likovnega materiala 
nadaljuje tudi v naslednjem šolskem letu. 



Ščetkanje zob v šoli: ščetkanje se izvaja za nižje razrede, za predmetna stopnja pa ne. Ga. 
Mihaela Senčar, ki je predstavnica Zdravstvenega doma Ljutomer je predlagala, da bi zdravstveni 
dom predstavil ustno higieno staršem in učencem. Starši smo bili takoj za srečanje. 
 

K tč.3 

1. Da bi na spletni strani šole bil zavihek Šolski sklad. 
Šolski sklad ima svoj zavihek, vendar je trenutno prazen. S strani staršev so v upravnem 
odboru šolskega sklada: Natalija Baumgartner, predsednica sklada, Olga Novak, Andreja 
Makovec in Tihomir Pukšič.  
2. Preverjanje domačih nalog s poudarkom na preverjanju nalog pri predmetu matematika v 
6. razredu. 
Ravnateljica se bo pogovorila z učiteljem. Opazen je bil tudi v 2. razredu. O tem problemu smo 
se že veliko pogovarjali. Mnenje učiteljev je, da se otroke pri domačih nalogah navaja na 
samostojnost. Ravnateljica nas opozori, da se moramo starši pogovoriti s posameznimi učitelji. 
Miro Cimerman opozori, da bodo otroci imeli probleme v srednji šoli, ker ne bodo imeli osnov. 
Eden od razlogov za to pa so gotovo domače naloge.  
3. Pregled aktivnosti Zdrava šola. 
Gre za mrežo slovenskih zdravih šol. Prva prednostna naloga je gibanje. V ta namen je šola 
uvedla 3krat na teden jutranje razgibavanje, nato 1 minuto za zdravje (to izvajajo na predmetni 
stopnji 4 šolsko uro).  
V tem projektu se vse spremlja in beleži. Načrt je spomladanski, medgeneracijski pohod preko 
Mure do šole Srednja Bistrica. Druga prednostna naloga je duševno zdravje. Namen je izboljšati 
medsebojne odnose. 
4. Okvirni terminski letni plan tekmovanj na predmetni stopnji, ki bi bil dostopen na spletni 
strani šole (za nižje razrede imajo to urejeno učiteljice). 
5. Folklora za večje. Starši malo pogrešamo kakšen nastop, tako kot je to bilo prejšnja leta. 
Ravnateljica je pojasnila, da je Klaudija Žabot rodila in se bo zelo hitro vrnila, sama si je uredila 
zamenjavo. Nastopi so na šolskih proslavah, nastop na reviji 13.4. v Ljutomeru itd.  
6. Predlagamo tudi, da se na internetni strani naredi zavihek uspehi učencev po letih 
(mišljeno za vse razrede), 
7. Izdelave analiz nacionalnega preverjanja za več let in primerjava s sosednjimi šolami (to bi 
bila zagotovo podlaga za izboljšavo, saj vedno ni "slaba" generacija razlog za slabši rezultat).  
Ravnateljica nam je pojasnila, da ni namen nacionalnega preverjanja primerjava med šolami. 
Ravnateljica je staršem izročila dopis Državnega izpitnega centra z dne 27. 3. 2017 z opisom 
vloge in pomena NPZ. Učenci ga ne jemljejo resno. Se pa na tem področju pripravljajo 
spremembe.   
8. Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (10. in 12. člen), pa me zanima, ali imate morda 
izdelano analizo stroškov učbenikov po razredih in po predmetih skupno za več let nazaj in 
primerjavo s sosednjimi šolami– te analize šola nima. 
 

K tč.4 

Ravnateljice je povedala, da so z Občine Razkrižje sporočili, da se bodo začela izvajati dela na 
cesti Razkrižje-Gibina. Trajala bi naj do sredine decembra. 
Ravnateljica je povedala, da bo torek, 18. 4. 2017, pouka prost dan.  
Natalija Baumgartner je dala pobudo, da se uvede zaključni izlet za vrtec kot je to nekoč že bilo. 
 

Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.30 uri. 

 
Zapisnik sestavila:                                                                                  Predsednica sveta staršev: 
mag. Tadeja Ivezič                                                                                        mag. Tadeja Ivezič 


