
ZAPISNIK DRUGE KORESPONDENČNE SEJE SVETA STARŠEV 

 

Korespondenčna seja sveta staršev je potekala od ponedeljka 18. 6. 2018 od 16.00 do srede, 20. 6. 

2018 do 24.00. 

Na korespondenčni seji so se predstavniki staršev seznanili  z novim predlogom delovnih zvezkov za 

4., 5. in 6. razred. 

Predstavniki so glasovali o predlagani skupni ceni delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv za 4., 5. 

in 6. razred. 

Na seji je v omenjenem času glasovalo 17 predstavnikov sveta staršev. 

IZID GLASOVANJA: 

 ZA PROTI VZDRŽANI 

4. RAZRED 16 0 1 

5. RAZRED 16 0 1 

6. RAZRED 12 2 3 

 

Glede na izid glasovanja in na 45. člen Poslovnika sveta staršev, so skupne cene delovnih zvezkov za 

4., 5. in 6. razred potrjene, zato Svet staršev izdaja soglasje za predlagane cene. 

 

Na korespondenčni seji so bili podani naslednji komentarji: 

Osebno ne vidim smisla delovnega zvezka pri zgodovini in naravoslovju.  

Nekaj se je premaknilo, ne pa toliko kot sem sam pričakoval. Strinjam se s predhodnico zakaj v 6. 

razredu potrebujejo del. zvezek za zgodovino in naravoslovje. Naslednje šolsko leto bi se lahko na 

svetu staršev predstavili učbeniki in delovni zvezki, ki jih bodo imeli učenci v šolskem letu 2018/2019. 

Vsi starši nimamo možnosti videti razliko med učbenikom in delovnim zvezkom in zakaj se glasuje. 

Pozitivno podpiram odločitve za 4. in 5. razred. V šestem razredu pa je spremembe predvidoma težje 

doseči, ker je tudi več učiteljev, ki poučujejo in ti vlečejo nit vsak na svojo stran. Verjamem, da lahko 

skoraj vsak učitelj najde razlog, zakaj je DZ za njegov predmet nujno potreben, vendar menim, da bi 

se tu lahko naredilo več. To, kateri DZ so potrebni in kateri ne, ni naloga sveta staršev, mi odločamo o 

skupni ceni. Katere izmed naštetih DZ bodo obdržali je avtonomija učiteljev, mi pa jim lahko omejimo 

skupno ceno in določimo maximalni znesek, znotraj katerega bodo morali učitelji odbirati DZ. Da ne 

bo ponovna dilema naslednji junij, menim, da bi o tem morali konkretneje spregovoriti na jesenski 

seji in določiti okvirne maximalne zneske že takrat ter tako omogočiti učiteljem, da počasi in 

razsodno odberejo potrebno gradivo. Žal samo pobuda ni dovolj – to so dokazali letos.  Vsekakor pa 

menim, da mora šola natančneje pripraviti strategijo postopnega prehoda na učbenike in 

zmanjševanja delovnih zvezkov. Dogovor sprejet na konferenci (več pisanja in manj DZ) v letošnjem 

letu ni dal kvalitetnih rezultatov. Z izdelavo strategije, se lahko tudi učitelji bolj postopno pripravijo 



na spremembe, zato menim, da bo tak način precej manj stresen za vse (učitelje, starše in vodstvo 

šole). 

Za 6. razred je bil s seznama odstranjen le en delovni zvezek in tudi sama sem mnenja, da pri 

zgodovini in naravoslovju delovni zvezek ni potreben. Učitelji so očitno drugačnega mnenja. 

Tudi jaz se z novim predlogom strinjam, je pa res, da bi bilo v bodoče smiselno pregledati ali določeni 

predmeti res potrebujejo delovni zvezek. 

 

 

Vsa korespondenca, ki je potekala v času korespondenčne seje je shranjena pri predsednici sveta 

staršev. 

 

Zapisnik sestavila: Barbara Brezigar, predsednica sveta staršev 


