ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2015/2016
z dne 31. 5. 2016 ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča
Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnica Julijana Kranjčec, psiholog
Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov
Opravičeno odsotni: lista prisotnosti
Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti
Sejo vodil: predsednik sveta staršev
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled zapisnika zadnje seje.
Delovni zvezki za šolsko leto 2016-17 (potrditev cen za posamezne razrede).
Okvirna organizacija dela v šolskem letu 2016-17.
Priprave na volitve novih predstavnikov sveta staršev v svet šole v septembru 2016 (za
mandatno obdobje 2016-2020).
5. Poročilo ljubljanskega aktiva sveta staršev.
6. Pobude, predlogi, mnenja staršev.
Predsednik sveta staršev je vodil sejo po predlaganem dnevnem redu.
Ad. 1. Zapisnik prejšnje seje smo predstavniki staršev prebrali in se strinjamo z dnevnim redom
seje.
Sklep 1: Zapisnik je sprejet soglasno in brez pripomb.
Ad. 2. Potrjevanje cen delovnih zvezkov za leto 2016-17:
-

Vsi razredi so potrdili cene delovnih zvezkov, mnogim se porajajo vprašanja zakaj se
starše sploh sprašuje, če nima njihovo mnenje nobenega vpliva. Ravnateljica pojasni, da
potrjevanje verjetno izhaja iz stroke, kjer morajo starši nadstandardne in plačljive
programe predhodno potrditi in to velja tudi za delovne zvezke.

Sklep 2: Cene delovnih zvezkov so v vseh razredih potrjene.
Ad. 3. ga. ravnateljica predstavi organizacijo dela šole v prihodnjem letu:
-

Seznani nas z načrtovanimi tabori in šolo v naravi, ki bo tudi v prihodnjem letu kot je
bilo do sedaj, spremeni se le lokacija za smučanje v 6. razredu, ki po novem ne bo več v
Avstriji, ampak na Hoškem Pohorju, (če bodo težave s snegom pa na Arehu).

-

Šola je prejela obvestilo iz MOLa o novi strategiji prevoza otrok v šolo. Med 2. in 5.
razredom bi učence še naprej prevažal šolski kombi, od 6. razreda dalje, pa naj bi MOL
omogočil brezplačno vožnjo z LPPjem, kar je za šolarje OŠJM neuporabno, saj
avtobusne linije niso speljane tako, da bi šolarjem olajšale prihod in odhod iz šole.

-

Razmišlja se o ponovni uvedbi dežurnih učencev v dopoldanskem času, saj si
zaposlenega receptorja šola zaradi velikih stroškov dela ne more privoščiti. Za nekaj ur
dnevno bi bil primeren tudi kak upokojenec ali nekdo, ki mu država naloži družbeno
koristno delo.

-

Septembra se bodo tretješolci iz prizidka preselili v glavno avlo, v 1. nadstropje, prizidek
pa bo pridobil novo učilnico za jutranje varstvo in pouk angleščine, kot interesne
dejavnosti.

-

S 1. 7. 2016 mesto pomočnika ravnateljice zasede g. Luka Blaganje, namesto ga.
Julijane Kranjčec, ki bo spet učila otroke.

-

Pripravljajo se nova pravila šolskih tekmovanj: predvsem to kdo lahko otroke prijavlja,
pripravlja in spremlja na šolskih tekmovanjih

-

Šestošolcev v prihodnjem letu ne bodo mešali. Odločitve bodo sprejemali učitelji za
vsako leto posebej

-

Predstavljene so interesne dejavnosti, obvezni in neobvezni izbirni predmeti. Šola
ponuja 17 izbirnih predmetov, da se neobvezni sprejmejo je potrebnih najmanj 12 otrok.
Za učence druge triade se bodo speljali štirje neobvezni predmeti (šport, umetnost,
tehnika in francoščina), saj je bilo v vsakega prijavljenih najmanj 12 učencev, kolikor je
minimum, da se predmet spelje.

-

Čakamo še predstavitvene tabele iz razvojnega načrta, ki jih bo ga. ravnateljica še
poslala.

Ad. 4. Predsednik nas seznani z volitvami novih predstavnikov sveta staršev v svet šole, pojasni
mandate posameznih predstavnikov in potek izbora kandidatov. Starši bomo preverili kako je z
mandati naših predstavnikov in do septembrske seje predlagali podaljšanje mandata starim oz.
predlagali nove predstavnike (voli se 3 predstavnike staršev v Svet šole). Volilo se bo z
glasovnicami.
Sklep 3: Do prve seje v š.l. 2016/2017 lahko starši predlagajo kandidate. Kandidati pa bodo
predsedniku do prve seje v š.l. 2016/2017 dostavili pisno soglasje, da se s kandidaturo
strinjajo.
Ad. 5. Predsednik pove, da je delo ljubljanskega aktiva sveta staršev trenutno v bolj »neaktivni
fazi« (bliža se konec šolskega leta) in se ne dogaja nič pomembnega.
Ad. 6. :
1. B; - pohvalili vzgojiteljico;
- zaradi manjših vedenjskih težav vpeljali branje knjige o lepem vedenju.
- pobuda staršev za ozelenitev igrišča v prizidku sproži burno debato.
- ravnateljica pojasni, da so na MOL na razne ustrezne inštance že poslane pobude, želje in
predlogi za izboljšanje in sanacijo šole in njene okolice, a za zdaj ni bilo pravega odziva.
Pripravili so dvodelno pobudo/prošnjo, v eni so urgentne zadeve po prioriteti, v drugi so
splošne reči, ki bi jih bilo zaradi dotrajanosti treba na šoli urediti in popraviti. Šolsko igrišče
v prizidku je na prioritetni listi. Tudi starši so na Župana naslovili pobudo za izboljšanje in
sanacijo šole in njene okolice.
- učitelji dopolnijo in podprejo pobudo in opozorijo na nevarnosti prahu, ki se dviga ob igri
in kot začasno rešitev predlagajo namakanje, zalivanje, kar bi gotovo zmanjšalo prašenje.
- ravnateljica bo o tem spet govorila s hišnikom, ki naj bi to počel.
- okvirni strošek ureditve igrišča je 15.000 evrov,
Sklep: starši bodo po svojih močeh poskusili poiskati finančna sredstva in morebitne
sponzorje, šola pa bo po uradni poti še naprej pritiskala na MOL in poskusila prepričati vsaj
kakega predstavnika MOLa, da pride težave šole pogledat na terenu.
2. A. – vse ok, veselijo se angleščine v tretjem razredu
2. B. – ob sončnih dnevih v učilnicah v prizidku še vedno pogrešajo rolete ali žaluzije, ki bi
otrokom olajšale delo in učenje

-

Podali so prošnjo, da se uredi in obreže živa meja, ki ne omogoča varne poti v šolo
(ravnateljica pojasni, da je bila v minulem vikendu porezana in da je zadeva urejena)

-

Starši pogrešajo več parkirišč za jutranji dovoz otrok (ravnateljica in učiteljice pojasnijo,
da so na voljo tri označena parkirna mesta in da je treba otroke pripeljati v šolo
pravočasno in potem ne bo gneče).

-

Učiteljice še posebej opozorijo na problem navajanja otrok na promet in učenje
zgodnjega vključevanja v promet, ki pride prav tudi kasneje, ko otroci delajo kolesarski
izpit.

3. A. vse ok
4. B. ni nobenih posebnosti, problem položnic za šolo v naravi rešen
5. A. vse ok, veseli so, da jih ne bodo v šestem razredu mešali
5. B. vse ok
6. A. vse ok
6. B. vse ok, zmeda zaradi izbirnih predmetov je rešena. Zelo so pohvalili go. Tadejo
Andoljšek.
7. A. ponovljeno vprašanje o ustrezni velikosti in številu obrokov. Ravnateljica pojasni, da je
bilo to že rešeno z vodjo prehrane in so ugotovili, da je tako velikost kot kalorična vrednost
in število obrokov v skladu z normativi, le otroci pogosto ne pojedo vsega, kar jim je v
obroku ponujeno.
7. B. obžaluje, ker g. Luka verjetno ne bo več njihov razrednik
8. A. vse ok
8. B. vse ok
9. A. vse ok
9. B. vse ok, predstavnica pove, da so kljub vsem težavam njihovo otroci uspešno prišli do
devetega razreda, da jim je bila šola všeč in da s sabo nesejo lepe spomine.

Učiteljica športne vzgoje opomni, da razmišljajo o začasni prekinitvi udeležbe šole na športnih
tekmovanjih v višjih razredih, saj se jih učenci ne marajo udeleževati kadar so tekmovanja v
popoldanskem času. Skupaj so učitelji in starši ugotavljali, da gre za pomanjkanje občutka
pripadnosti šoli, pa tudi odgovornosti.

Seja je bila zaključena ob 18. 20. uri.

Zapisala:

Predsednik:

Renate Rugelj

Robert Richter

