ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2018/19
z dne 1. 10. 2018 ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča
Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnik Luka Blaganje, psiholog Vladimir Sepič, predstavniki
strokovnih aktivov
Opravičeno odsotni: lista prisotnosti
Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti
Sejo vodil: na začetku ravnateljica, po izvolitvi pa novi predsednik
Zapisnikar: Rjabina Hočevar
Priložena lista prisotnih (ni za objavo) in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika.
Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in gospodu Richterju podelila priznanje. Povedala je tudi, da zaradi objektivnih razlogov
odpade točka 5. dnevnega reda.
Ad1)
Predlagani dnevni red je:
1. Pregled zapisnika zadnje seje in poročilo o delu Sveta staršev v šol. letu 2017/18.
2. Novi predstavniki v svetu staršev.
3. Volitve predsednika in namestnika sveta staršev ter predstavnika v ASSLOŠ.
4. Poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih v šol. letu 2017/18 (g. Sepič).
5. Poročilo o delovanju šolskega sklada (g. Sepič).
6. Poročilo o rezultatih NPZ (predstavniki aktivov).
7. Pobude, pripombe, mnenja staršev.
8. Predstavitev osnutka letnega delovnega načrta za šol. leto 2018/19 (g. Blaganje, ga. Kralj).
Ravnateljica je prisotne seznanila s poročilom gospoda Richterja o delovanju sveta staršev v š.l. 2017/18.
Na predlagani dnevni red ni bilo pripomb, zato je bil z dvigom rok soglasno sprejet
Sklep 1: svet staršev potrjuje zapisnik zadnje seje in dnevni red. Seznanili so se s poročilom o delovanju sveta staršev v
š. l. 2017/18.
Ad2)
Ravnateljica je predstavila stare in nove člane v svetu staršev za šolsko leto 2018/19.
Ad3)
Predstavniki so se odločili za javne volitve novega predsednika sveta staršev in njegovega namestnika. Za predsednika so
predlagali dosedanjega, gospoda Richterja, za njegovega namestnika pa gospoda Okrogliča.
Po glasovanju z dvigom rok so predstavniki soglasno izvolili in sprejeli
Sklep 2: novi predsednik sveta staršev je g. Robert Richter, njegov namestnik pa g. Matija Okroglič. Mandat bo trajal do
31. 8. 2021.
Gospod Richter se je prisotnim zahvalil za zaupanje in prosil predstavnike aktivov, da se predstavijo staršem.
Zaprosil je člane, da se javijo za predstavnika v ASSLOŠ. Z dvigom rok je prosil, da se glasuje za predstavnika in namestnika.
Soglasno so se strinjali in sprejeli
Sklep 3.: V ASSLOŠ bo predstavnik g. Richter, njegov namestnik pa g. Okroglič.
Ad4)
g. Sepič je podal poročilo o vzgojno izobraževalnih rezultatih in poudaril, da bomo pozornost namenjali temu, da se izboljša učni
uspeh učencev z različnimi oblikami učne pomoči.
Ad5)
Točka je odpadla, poročilo o delovanju šolskega sklada se bo obravnavalo na naslednji seji.

Ad6)
Predstavniki aktivov so na kratko predstavili rezultate NPZ (priloga poročilu o realizaciji LDN 2017/18).
Pohvala Julijani Kranjčec za izjemno ustno poročilo o rezultatih NPZ.
Predstavnica 7. A je povedala, da učitelji na predmetni stopnji delajo dobro in jim izrekla pohvalo. Vsega ne morejo narediti samo
učitelji, pač pa tudi starši, ki naj bi otroke vzpodbujali k določenim vsebinam. Izrekla pa je tudi opozorilo učiteljem na nižji stopnji s
pripombo, da miselni vzorci niso v redu in naj učitelji učencem ponudijo članke iz recimo PIL-a ali GE-e. Mnenja je tudi, da so
učenci brez odločb nekoliko »zanemarjani« in pozvala učitelje, da vzpodbujajo tudi njih in ne le otrok z odločbami. Problem nastaja
tudi pri (neimenovani) učiteljici ANJ, saj učenci ne dobijo odgovorov na konkretna vprašanje, na tabli je snov nečitljivo napisana …
in na roditeljskem sestanku še ni bilo termina za dopolnilni pouk ANJ. Ravnateljica je odgovorila, da termina ni bilo zaradi
organizacijske strukture, problem z učiteljico pa ni tako enostavno rešiti, saj nas določene zadeve zakonsko omejujejo. Se bo pa
pogovorila z njo.
Vprašanje predstavnice: ali dobijo učitelji dodatne ure za popravljanje zvezkov? Ravnateljica je odgovorila, da je popravljanje
zvezkov del normalne ure; učencem v 4. in 5. razredu je vseeno, če dobijo slabo oceno, saj doma ne čutijo nobenih posledic. Tudi
učiteljica Istenič je povedala, da nad slabimi rezultati NPZ-jev ni presenečena glede na njihov način dela, nesodelovanje in
nezanimanje.
Ravnateljica je povedala, da učence, ki se pričakovano vedejo, občasno res spregledamo. Pričakovano vedenje so učenci, ki
sledijo pouku, delajo naloge, imajo spoštljiv odnos do sošolcev in učiteljev … Zato smo letos uvedli projekt »Ambasador znanja in
kulture« za učence na predmetni stopnji. Pogoj za pridobitev naziva bo odgovoren in spoštljiv odnos in učenci bodo med letom
zbirali točke za dosežke na različnih področjih. Cilj projekta je dvigniti učni uspeh, udeležbo na prireditvah in tekmovanjih in
povečati zanimanje za branje.
Z mnenjem predstavnice 7. A v zvezi z dodatnim branjem v povezavi s snovjo, se je ravnateljica strinjala.
Predstavnica 5. A razreda je pohvalila delo učiteljic in pripomnila, da sta delo v šoli in interes odvisna od posameznika.
Učiteljica Tomažič je povedala, da učitelji opažajo, da šola žal ni več na prvem mestu, saj imajo učenci in starši prioritete na drugih
področjih.
Predsednik je mnenja, da bi morali starši učence vzpodbujati doma, učitelji pa v šoli. Po principu »vsi za enega, eden za vse«.
Predstavnica 8. A je pripomnila, da se kljub vsemu povedanemu nekaj naredi za učence od 1. do 6. razreda in jih tudi pohvalila.
Ad7)
1A) Starše je zmotil rok uporabe pri določenih malicah in ravnateljica je pojasnila, da se zjutraj izdelek zapakira, isti dan poje in ima
zato rok uporabe le en dan.
1B) Brez posebnosti.
2.A) Brez posebnosti.
2B) Ravnateljica je povedala, da je bil hribček na severni strani travnika odstranjen in da bodo začasno postavljena vrata, ki bodo
preprečevala motoriziran dostop na igrišče. Ko pa se bo igrišče prenavljalo, predvidoma v roku dveh let, pa bodo nameščena
vrtljiva vrata.
3A) Sicer brez posebnosti, le vprašanje glede vračanja knjig oziroma motivacija z bonboni. Ta način se staršem ne zdi primeren, je
pa ravnateljica že pisno odgovorila. Predstavnica 6. A je pripomnila, da namesto bonbonov lahko prinesejo orehe ali kaj
podobnega.
3B) V zvezi prenosne alarmne naprave v prizidku je ravnateljica pisno že odgovorila in ponovno poudarila, da naprava ne
predstavlja nobene nevarnosti za otroke.
4A) Brez posebnosti.
4B) Ravnateljica je že pisno odgovorila. Pomočnik je povedal, da so vsi termini dopolnilnega pouka napisani na šolski spletni
strani.
5A) Brez posebnosti.

5B) Problem neočiščenih pločnikov v zimskih mesecih. To je obveznost MOL-a in za počiščene pločnike poskrbi cestna služba.
Pobuda četrtni skupnosti za sprotno čiščenje pločnikov.
6A) Brez posebnosti.
6B) Poskrbeli bomo, da se interesna dejavnost »Kuhna pa to« ne bo prekrivala z urnikom.
7A) Pohvala učiteljici Jani Janša za hitro pridobivanje ocen. Ravnateljica je zagotovila, da bo v primeru daljše bolniške odsotnosti
učiteljice za ANJ poskrbljeno za kvalitetno nadomeščanje.
7B) Ravnateljica je povedala, da bodo vse avle pod video-nadzorom zato bo tudi varnost omaric zagotovljena. V tem tednu bodo
na garderobne omarice nameščeni magneti (ključev ne bo več). Učiteljica Kenda bo razporedila število učencev na posamezno
omarico. Predvidevamo, da bo v vsaki prostor za dva ali tri učence.
V zvezi teže torb je ravnateljica že poslala pisni odgovor. Učiteljski zbor je že našel nekaj rešitev.
8A) Ravnateljica je že pisno odgovorila na vprašanje.
8B) Na vprašanje je bilo že odgovorjeno. Za kosilo bomo imeli istega dobavitelja. Tekmovanje Cici vesela šola je, ostalih
tekmovanj imamo pa tudi dovolj.
9A) Zasvojenost učencev z internetom. Se bodo v razredu dogovorili sami med seboj.
9B) Brez posebnosti.

Ad8)
Brez vprašanj.

Seja je bila končana ob 18.50 uri.

Zapisala:

Predsednik:

Rjabina Hočevar

Robert Richter

