Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2016/17
Datum: 20. septembra 2016
Pričetek seje: 18.00
Zaključek seje: 20.55
Prisotni:
Božo Starašinič, ravnatelj, Pavel Virant, pomočnik ravnatelja, Anže Mihovec (1.b), Peter
Zmagaj (2.a), Tina Šturm (2.b), Damjan Tavčar (3.a), Marija Viktorja Rozman (3.b). Stanislav
Rozman (4.a), Tjaša Bidovec (4.b), Aleksandra Lešnik (5.a), Rok Bojanc (5.b), Maja Kiš (6.a),
Branka Kardum Fable (6.b), Aleš Gros (7.a), Samo Kranjec (7.b), Metoda Šoba (8.a), Marin
Knežević (8.b), Petra Kaloh (9.a) in Saša Stepan (9.b).
G. ravnatelj, ki vodi sejo do izvolitve predsednika sveta staršev, navzoče pozdravi in predlaga,
da se na predlaganem dnevnem redu zamenja vrstni red 5. in 6. točke dnevnega reda, kar je
soglasno sprejeto.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev
2. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2015/16
3. Volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda
4. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2015/16
5. Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 in pridobitev mnenja
6. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2016/17 in pridobitev soglasja
7. Vprašanja in pobude
K točki 1:
Po uvodnem nagovoru ravnatelja g. Boža Starašiniča ter medsebojni predstavitvi predstavnikov
staršev posameznih razredov, je ravnatelj predstavil možne načine glasovanja ter sprejemal
predloge za izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev. G. Rozman je prisotne obvestil,
da ga je ga. Režek, kot lanskoletna namestnica predsednika, obvestila, da funkcije ne želi
nadaljevati. Za predsednika je bil predlagan g. Stanislav Rozman, ki je kandidaturo sprejel in
ob tem povedal, da si želi timsko delo ter sodelovanje z drugimi starši, tako s člani Sveta staršev,
kot tudi drugimi. Za namestnika je bil predlagan g. Marin Kneževič, ki je to funkcijo poleg ge.
Režek opravljal že lani. Prisotni so se odločili za javno glasovanje z dvigom rok in oba
kandidata soglasno izvolili.
Sklep: za predsednika sveta starše je izvoljen g. Stanislav Rozman za namestnika pa g. Marin
Knežević.
Sklep: drugega namestnika se izvoli naknadno, predvidoma dopisno.
Vodenje seje je prevzel predsednik g. Rozman.

K točki 2:
Tisti predstavniki, ki smo bili že lani člani Sveta staršev, smo bili s poročilom o delovanju Sveta
staršev že seznanjeni, saj smo ga prejeli po elektronski pošti. Na seji pa je bilo poročilo dano
na vpogled tudi novim članom.
Sklep: poročilo je soglasno sprejeto. Poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani šole.
K točki 3:
Kandidati za predstavnike staršev v Svetu zavoda so bili g. Rok Bojanc, ga. Nataša Adlešič
Barba in g. Aleš Gros. Vsi predlagani so soglašali s kandidaturo. Svet zavoda je
najpomembnejši organ, ki sprejema številne pomembne odločitve, imenuje (lahko pa tudi
razreši) ravnatelja. G. Gros (ki je bil član Sveta zavoda med zadnjim postopkom izbire
ravnatelja) je na kratko opisal, kako so izpeljali postopek, ravnatelj pa je dodal, da so po
njegovih izkušnjah v Svetu zavoda vedno zelo odgovorni ljudje, enako pa velja tudi za Svet
staršev.
Sklep: G. Kneževič in g. Zmagaj sta bila soglasno imenovana v volilno komisijo za volitve
predstavnikov staršev v Svet zavoda.
Glasovanje je bilo tajno, glasovalo se je z glasovnicami. Oddanih je bilo 17 glasovnic in vsi
kandidati so dobili zadostno število glasov za izvolitev v svet zavoda.
Sklep: predstavniki staršev v svetu zavoda osnovne šole Franca Rozmana Staneta so ga. Nataša
Adlešič Barba, g. Rok Bojanc in g. Aleš Gros.
K točki 4:
Ravnatelj je predstavil poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2015/16:
7 učencev od skupno 381 učencev ni uspešno opravilo razreda (98,2 % uspešnost). Realizacija
pouka je bila v okviru predpisanih zahtev po količini in vsebini. Dnevi dejavnosti so bili
opravljeni v skladu z načrtom z določenimi spremembami, ki so jih narekovali različni razlogi.
Šole v naravi so bile izvedene v vseh osmih razredih, udeležba je bila v poprečju 85,5 %.
Najslabša udeležba je v zimskih/smučarskih šolah v naravi, zlasti v 6. razredu, zaradi
vremenskih, zdravstvenih in cenovnih razlogov, kljub temu, da jo v 3. razredu delno sofinancira
ministrstvo. Izvedeni so bili tečaji drsanja, plavanja, rolanja za učence vključene v podaljšano
bivanje. Kolesarski izpit so opravili skoraj vsi učenci. Učenci so bili uspešni tako na
tekmovanjih iz znanja različnih predmetov (4 zlata priznanja) kot tudi na športnih tekmovanjih
(državni prvaki v košarki). Na NPZ so bili učenci nad slovenskim povprečjem pri vseh
predmetih, rezultati pa so bili v glavnem boljši kot prejšnje leto. Ob tem je ravnatelj poudaril,
da povprečje ni vse, bolj pomembno je primerjati rezultate učencev v 6. in nato v 9. razredu.
Učenci so med šolskim letom sodelovali pri številnih aktivnostih.
G. Kneževiča je zanimalo, ali obstaja beleženje disciplinskih kršitev in ukrepov ter statistika v
zvezi s tem. Ravnatelj je odgovoril, da so starši seznanjeni s kršitvami otrok, da pa so bili v
preteklem šolskem letu izrečeni štirje vzgojni opomini in eno prešolanje. Na vprašanje, ali se
je kdaj izkazalo, da je bilo neko neprimerno vedenje pravzaprav rezultat otrokove stiske zaradi
odnosov v razredu ali šoli, je ravnatelj odgovoril, da je to običajno kompleksen problem in da
gre za kombinacijo dejavnikov.

K točki 5:
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17, ki bo po sprejemu objavljen
na spletni strani, precej informacij pa bo vsebovanih tudi v šolski publikaciji. Najpomembnejši
poudarki so, da se bo nadaljevala prenova šole. Na vrsti bo druga faza (od skupno štirih). Na
šoli je 383 učencev. Naslednje leto se pričakuje večja generacija prvošolcev. Število zaposlenih
je 49.
V skladu s predlogom, da se staršem več otrok omogoči obisk vseh (ali vsaj čim več)
roditeljskih sestankov, bodo roditeljski sestanki februarja organizirani v dveh delih; za nižjo
stopnjo (od 1. do 5. razreda) drugi četrtek, in sicer za prve in druge razrede ob 17h in za tretje,
četrte in pete razrede ob 18:15. Roditeljski sestanki za višjo stopnjo bodo tretji četrtek – za šeste
in sedme razrede ob 17h, za osme in devete pa ob 18:15. Roditeljski sestanki maja bodo nato
organizirani glede na odziv staršev. Ga. Urška Brodnik bo še naprej predstavnica staršev v
komisiji za šolsko prehrano s soglasjem vseh prisotnih.
G. Kneževič je vprašal, ali je predavanje dr. Rajovića za učitelje že bilo. Ravnatelj je povedal,
da še ne, ampak bo.
Svet staršev tudi letos zbira pobude za predavanje za starše. Na vprašanje, ali je lahko tudi več
predavanj, je g. Rozman podal mnenje, da je bolje, da je eno odmevno in dobro obiskano
predavanje, kot dve manj obiskani.
Sklep: Svet staršev je dal pritrdilno mnenje k Letnemu delovnemu načrtu.
K točki 6:
Ravnatelj je predstavil nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2016/17. Nadstandardne
dejavnosti so šole v naravi (od 1. do 8. razreda), tečaji plavanja (1. in 3. razred) in tečaj drsanja
od 1. do 5. razreda.
Sklep: Svet staršev soglaša s predlogom nadstandardnih dejavnosti.
K točki 7:
Postavljena so bila naslednja vprašanja:
Izpostavljeni so bili predčasni prihodi in odhodi šolskega avtobusa na Brilejevi. Ravnatelj je
pojasnil, da je to povezano s tem, da včasih na predhodni postaji ni otrok, pri Sparu pa avtobus
ne more čakati. Zato velja, da je treba na postajališče zjutraj in popoldan priti 5 minut pred
predvidenim prihodom avtobusa. Predlagal je tudi, da se vse morebitne težave glede prevozov
čim prej javi in se ne čaka na sejo Sveta staršev.
Ali lahko pride otrok v jutranje varstvo tudi na dan odhoda v šolo v naravi in tam počaka na
odhod? Ravnatelj odgovori, da lahko.
Na koga naj se obrnemo, če zaznamo, da ima neki otrok doma problem? Odgovor: na šolsko
svetovalno službo, na razrednika/učitelja, možno je tudi anonimno poklicati in prijaviti sum; v
hujših primerih se lahko javi tudi na CSD.
Ali je mogoče več računov za več otrok iz iste družine združiti na eni položnici?
Določena fleksibilnost obstaja, najbolje se je obrniti na računovodkinjo go. Hribovšek.
Ravnatelj je obljubil, da bo šola o tem pripravilo obvestilo na spletni strani.

Zakaj v primeru, ko je na šoli več otrok iz iste družine, ne bi dobili na družino samo ene šolske
publikacije?
Ravnatelj je pojasnil, da je želja šole, da bi imel vsak otrok svoj izvod, da se lahko organizira
in nauči upravljati s svojim časom.
Kaj bi lahko še naredili glede neprestanega pojavljanja uši?
Ravnatelj je dejal, da bo učiteljica Tina Jama v sodelovanju z ravnateljem sklicala poseben
sestanek na to temo, na katerem bodo prisotni tudi strokovnjaki. Navodila za ravnanje so tudi
na spletni strani. Je pa res, da je dovolj samo en starš, ki se ne drži navodil in ne postopa
korektno, pa je trud vseh drugih zaman. Učiteljice pripravijo obvestila o pojavu uši, glav pa ne
pregledujejo.
Prenova šole je bila pravi organizacijski izziv in prisotni so se strinjali, da je bilo opravljenega
veliko v zelo kratkem času.
Nekateri menijo, da bi morale v prihodnje, ko bodo po zaslugi prenove pogoji boljši,
informacije glede prvega šolskega dne biti bolj podrobne in dostopne prej. Omenjeni so bili
primeri dobrih praks iz drugih šol. Predlog je bil, da bi se obvestilo poslalo po elektronski pošti,
za kar bi bilo potrebno predhodno tudi vzpostaviti nek register naslovov staršev.
Predlog je bil, da bi bil urnik interesnih dejavnosti znan prej, da si lahko otroci prilagodijo urnik
zunajšolskih dejavnosti, saj so starši naše šole v težjem položaju napram staršem ostalih šol, ki
pridejo na dogovore o terminih z bolj izdelanimi urniki.
Ravnatelj je pojasnil, da si tega želijo tudi sami, vendar je težko, ker organizacija interesnih
dejavnosti terja veliko usklajevanja.
Opisan je bil primer, ko je neki starš iz popoldanskega varstva dvignil več otrok, ne da bi
učiteljice preverile, ali ima pooblastilo staršev.
Ravnatelj je izrazil začudenje, da je do tega prišlo, pa tudi, da dotična oseba ni na to takoj
opozorila učiteljice.
Seja je bila končana ob 20.55.
Zapisnik pisala:
Petra Kaloh

Predsednik sveta staršev:
Stanislav Rozman

