Zapisnik 2.seje sveta staršev v šolskem letu 2016/2017

Datum: 21.2.2017
Pričetek seje: 18:00
Zaključek seje: 21:15

Prisotni člani sveta staršev oziroma njihovi namestniki: Alenka Fritz Kolbe (1.a), Anže Mihovec (1.b),
Jelka Košir (2.a), Tina Šturm (2.b) Brankica Kardum Fable (3.a), Marija Viktorija Rozman (3.b),
Stanislav Rozman (4.a), Tjaša Bidovec (4.b), Aleksandra Lešnik (5.a), Rok Bojanc (5.b), Maja Kiš (6.a),
Sonja Hurčak Šubic (6.b), Benjamin Gregorinčič (7.a), Metoda Šoba (8.a), Marin Knežević (8.b), Petra
Kaloh (9.a), Saša Stepan in Janja Potrč (9.b).
Opravičeni: 7.b
Drugi prisotni: ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. seje
2. Potrditev zapisnika korespondenčne seje
3. Sprejem programa dela
4. Analiza učnega uspeha ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja
5. Izidi ankete maja 2016
6. Vprašanja in pobude staršev
7. Razno

K 1.točki: Zapisnik 1.seje sveta staršev je bil potrjen soglasno.
K 2.točki: Zapisnik korespondenčne sveta staršev je bil potrjen soglasno.

K 3. točki: Predsednik je odprl razpravo o programu dela sveta staršev. Na razpravi ni bilo podanih
dodatnih predlogov ali pripomb. Svet staršev je soglasno sprejel program dela za šolsko leto
2016/2017.
K 4.točki: Ravnatelj je nas je seznanil s številom učencev v šoli, z uspehom ob zaključku prvega
ocenjevalnega obdobja po triadah, s primerjavo lanskoletnega in letošnjega števila negativnih ocen v
istem obdobju, s skladnostjo poteka programa pouka in ostalih dejavnosti z letnim delovnim
načrtom, s tekočim dogajanjem na šoli, z uspešno izpeljanim predavanjem za starše v novembru, …
K 5. točki: Ravnatelj nam je predstavil rezultate ankete Zadovoljstvo staršev kot kazalnik kakovosti
šole. Starši so starši anonimno odgovarjali na 22 vprašanj. Anketa se je nanašala na pet področij
šolskega dela. Anketo je izpolnili 204 staršev kar predstavlja 53% delež otrok na šoli. Ugotovitve so:
- starši so dobro ocenili delo šole, saj je bila povprečna ocena višja od ocene 4 na vseh področjih
ugotavljanje stopnje zadovoljstva
- vzorec je zajel 14% več staršev kot prejšnje leto,
- največ točk so starši dodelili pri vprašanjih o izmenjavi informacij v zvezi s šolskim delom učencev,
- najmanj točk so starši dodelili pri vprašanjih povezanih z dosežki učencev na tekmovanjih in na
nacionalnem preizkusu znanja.
Ravnatelj je komentiral rezultate ankete, da kažejo na solidno delovanje šole. Se pa zaveda, da je še
vedno možno veliko stvari izboljšati.

K 6.točki:
Ga.Jelka Košir nas je seznanila z bivalnimi razmerami v prenovljenih učilnicah 2.a in 2.b razreda. V
teh učilnicah močno smrdi in v eni od njih je zaradi nadometnih cevi od centralne napeljave prevroče.
Pravi,da zaradi tega otroci pogosteje obolevajo,imajo glavobole in poslabšanje stanja pri astmatiku.
Ravnatelj je odgovoril,da po izostankih razreda ne izstopata,da bodo cevi izolirali med počitnicami ter
da gre najverjetneje za neškodljiv vonj po novem. Podoben problem naj bi bil tudi v likovni in glasbeni
učilnici. Naj bi tudi namestili vlažilce zraka na radiatorje. Jelka je predlagala,da bi v bodoče ne dajali
teh materialov v učilnice ampak raje recimo parket. Ravnatelj ji je odgovoril, da se zaradi
ognjevarnosti parketov več ne daje v javne zgradbe. Dogovorili smo se,da se kontaktira izvajalca in
poskuša ugotoviti, če je kje kakšna napaka ali v materialu ali v izvedbi del.
G.predsednik poda mnenje o nezadovoljivi komunikaciji šole s starši ter poda idejo o registru
emailov s pomočjo katerega bi se komuniciralo učinkoviteje. Ga.Jelka Košir in g.2Rok Bojanc sta se
javila v delovno skupino, ki bo poskušala najti rešitve za boljšo komunikacijo šole s starši.
Nekdo od predstavnikov je vprašal, zakaj morajo otroci, ki niso vključeni v jutranje varstvo, čakati
do osmih v veži šole ali pred šolo. Ravnatelj je povedal, da je vključevanje v jutranje varstvo možno do
7.30, v šolo pa ni možno vstopati med 7.30 in 8.00. Ravnatelj je povedal, da imajo učitelji v času pred
poukom obveznosti in ne morejo nadzirati nepredvidenega števila učencev, ki pridejo v šolo bistveno

prej kot se prične pouk. Je pa možen individualen dogovor za otroke iz 1. In 2. razredov in za otroke,
ki pridejo od dlje, da se jih za krajši čas vključi v jutranje varstvo.
Nekdo od predstavnikov je vprašal, zakaj je ukinjeno dežurstvo učencev pri vratih. Ravnatelj je
odgovoril, da so otroci dežurali le do pol dveh, da so nekateri učenci delo opravljali vestno, drugi pa
malo manj, saj so dežurali učenci od 6. do 9. razreda. Ker v šolo prihaja veliko veliko več ljudi, kot
včasih, so se na šoli odločili zaposliti osebo preko javnih del, ki dežura do pol štirih.
Nekdo od predstavnikov je vprašal, ali je možno, ob prijavi otroka na dejavnost, dobit več informacij
o športnih dnevih (cena, lokacija…). Ravnatelj je odgovoril, da zelo težko vnaprej natančno vedo za
ceno saj se ne ve, koliko od prijavljenih jih potem res pride, kar spremeni tudi višino cene prevoza. O
lokaciji je povedal, da izbirajo take lokacije, ki imajo čim večji nabor dejavnosti.
Predstavnik 9.b je izpostavil problem ukinitve možnosti napovedanega spraševanja učencev s
statusom športnika. Ravnatelj je odgovoril, da se učenci še vedno lahko dogovorijo za prestavitev
spraševanja ali pisanje testov v skladu z dogovorom, da pa so si nekateri učenci ugodnosti, ki so jim
bile z dodelitvijo statusa dodeljene, začeli napačno razlagati. Poudaril je, da je šola zelo radodarna pri
podeljevanju statusov športnikom, da pa zahteva odgovorno uporabo statusov. Ravnatelj pove, da
status najbolj potrebuje tistih 10 % otrok, ki so res veliko odsotni in tu je potrebno dogovarjanje
staršev in šole ter usklajevanje s klubi.
Predstavnik 4.b je vprašal, zakaj ni več psihologa na šoli. Ravnatelj je odgovoril, da je na mestu
svetovalnega delavca lahko zaposlen pedagog, psiholog, socialni pedagog ali specialni pedagog. Naša
svetovalna delavka je ga. Olga Oven in je pedagoginja.
G. Rok Bojanc je vprašal, kakšen je bil odziv staršev na nov režim roditeljskih sestankov? Dogovorili
smo se,da bomo povprašali starše do naslednjega sveta staršev.
Predstavnik 6.b je izpostavil problem odhajanja učencev na šolska tekmovanja, češ da ne pridejo
informacije o odsotnosti otrok do staršev. Ravnatelj je odgovoril,da bodo informacije podane na
spletni strani šole, dokler ne vzpostavimo nekakšnega e-obveščanja.
Go.Metodo Šoba je zanimalo kako je z normativi glede šolske prehrane. Dogovorili smo se, da
povabimo na svet staršev vodjo prehrane, go. Tjašo Gašperlin.
K7.točki:
Predsednik želi vključit še kakšnega od staršev v delo sveta staršev in je zato predlagal za
namestnico go.Jelko Košir. Ga.Jelka Košir je bila pripravljena prevzeti mesto namestnice. Svet
staršev jo je potrdil s 16 glasovi ZA in 1 VZDRŽANIM.
Predsednik je izpostavil,da se približuje trenutek,ko bo treba izbrati 4 kandidate za člane nadzornega
sveta šolskega sklada in naj razmislimo oz. povprašamo starše o kandidatih.

Zapisnik zapisal:
Marin Knežević

Predsednik sveta staršev:
Stanislav Rozman

