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Rogaška Slatina, 30. 11. 2018 

 

ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE SVETA STARŠEV ŠCRS, ki je bila v 

ponedeljek, 26. 11. 2018, ob 16.30 

 

Prisotni člani Sveta staršev: Marko Krč, Darko Jurečič, Marjan Aleksić (namestnik Maje 

Jankovič), Albin Jurak, Ksenija Ekart, Marjan Šprajc, Judita Bjelovučić Černoša, Lilijana 

Novak, Majda Zidar, Nevenka Marinc Gobec, Vesna Jarc Kodrič. 

 

Opravičeno odsotni člani Sveta staršev: Maja Jankovič, Stanislava Hodnik, Mirjana 

Bezjak, Martin Fevžer. 

 

Ostali prisotni: mag. Dubravka Berc Prah (ravnateljica), Irma Ducman (poslovna 

sekretarka) 

 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev Majda Zidar. Po uvodnem pozdravu je predlagala 

dnevni red, kot je bil zapisan na vabilu. Podlog je bil soglasno podprt. 

 

DNEVNI RED: 

 

1. Predlog novih Šolskih pravil 

2. Razno 

 

K1 

 

Ravnateljica je prisotne seznanila s postopkom sprejemanja Šolskih pravil ter posredovala 

informacije o dosedanjem poteku. Pripombe, ki so bile izražene na 1. redni seji Sveta staršev, 

so bile že obravnavane na seji učiteljsko-vzgojiteljskega zbora, kjer so bile upoštevane 

pripombe, ki so že vnesene v obstoječi predlog Šolskih pravil. Učiteljsko-vzgojiteljski zbor je 

na predlog novih pravil izrazil pozitivno mnenje, prav tako je bilo izraženo pozitivno mnenje 

na sestanku Dijaške skupnosti. 

 

V nadaljevanju je Majda Zidar prisotne pozvala k razpravi o predlogu Pravil o ocenjevanju 

znanja. V razpravi je tekla beseda predvsem o 22., 24. in 25. členu. 

Po razpravi so člani Sveta staršev zavzeli stališče, da se v 5. alineji 22. člena izpusti beseda 

»lahko«, prav tako se beseda »lahko« izpusti v 3. alineji 25. člena. 

 

Predlagana člena z že vključenima popravkoma sta naslednja: 

 
22. člen 

(pravila popravljanja nezadostnih ocen) 

 

(1) Če dijak iz opravičenih ali neopravičenih razlogov ne pristopi k ocenjevanju znanja v 

skladu z načrtom ocenjevanja znanja, se to v e-redovalnici evidentira kot »NPS«.  
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(2) Če dijak pristopi k ocenjevanju znanja in v skladu z merili ocenjevanja izkaže nezadostno 

znanje, se to v e-redovalnici evidentira kot ocena 1.  

(3) Učitelj dijaku iz prvega in drugega odstavka tega člena dogovorno določi en datum 

ponovnega ocenjevanja znanja (1. popravljanje ocene).  

(4) Če dijak iz opravičenih ali neopravičenih razlogov ne pristopi k ponovnemu ocenjevanju 

znanja ali ponovno izkaže nezadostno znanje, pridobivanje oz. popravljanje ocene v istem 

ocenjevalnem obdobju več ni možno.  

(5) V izjemnih okoliščinah učitelj v dogovoru z razrednikom in ob ustreznih dokazilih ne 

glede na določbo 4. odstavka tega člena dijaku določi dodaten termin popravljanja ocene. 

 

25. člen 

(popravljanje ocen v 2. ocenjevalnem obdobju) 

 

(1) Dijaku, ki iz opravičenih ali neopravičenih razlogov ne pristopi k ocenjevanju znanja v 

skladu z načrtom ocenjevanja znanja za 2. ocenjevalno obdobje ali na ocenjevanju izkaže 

nezadostno znanje, učitelj dogovorno določi en datum ponovnega ocenjevanja znanja.  

(2) Če dijak iz opravičenih ali neopravičenih razlogov ne pristopi k popravljanju te ocene ali 

ponovno izkaže nezadostno znanje, pridobivanje oz. popravljanje ocene v istem ocenjevalnem 

obdobju več ni možno.  

(3) Učitelj, če presodi, da je to smiselno glede na načrt ocenjevanja znanja in v dijakovo 

korist, dijaku iz drugega odstavka tega člena pred koncem pouka določi še en datum 

popravljanja ocene. 

 

Majda Zidar je dala predlog na glasovanje. Člani Sveta staršev so soglasno z dvigom rok 

potrdili predlog Šolskih pravil. 

S tem je bil sprejet  

 
SKLEP št. 1 

 

Svet staršev ŠCRS izreka pozitivno mnenje k predlogu Šolskih pravil o ocenjevanju znanja ob 

upoštevanju predlaganih sprememb v 22. členu (5. alineja) in 25. členu (3. alineja). 

 

V nadaljevanju je Dubravka Berc Prah predstavila še ostale pravilnike, in sicer: 

- Pravila o šolskem redu (tu je opozorila na spremembo pri izrekanju vzgojnih ukrepov) ter 

- Pravila o dežurstvu dijakov. 

 

Na navedena pravila ni bilo pripomb. Člani Sveta staršev soglašajo s predlaganimi vsebinami vseh 

navedenih pravil in  tem je  sprejet  

 

SKLEP št. 2 

 

Svet staršev izreka pozitivno mnenje k predlaganim šolskim pravilom, in sicer: 

- Šolskim pravilom o ocenjevanju znanja, 

- Pravilom o šolskem redu ter 

- Pravilom o dežurstvu dijakov. 
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K2 

 

Ni bilo posebnosti. 

 

Seja se je zaključila ob 17.50. 

 

 

Zapisala: 

Irma Ducman                                                                        Predsednica Sveta staršev ŠCRS 

                                                                                              Majda Zidar 
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