OSNOVNA ŠOLA
FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova ulica 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID
SVET STARŠEV
Zapisnik 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2017/18,
Torek, 27. marca 2018, ob 18.00 v prostorih Zavoda sv. Stanislava

Prisotni: Jaka Vičar (1. a), Rok Bojanc (1. b), Alenka Fritz Kolbe (2. a), Anže Mihovec
(2. b), Renato Podmenik (4. a), Bojan Bataković (4. b), Andreja Markovič (5. b), Jože
Podpečnik (6. a), Urška Brodnik (6. b), Maja Kiš (7. a), Sonja Hurčak Šubic (7. b),
Benjamin Gregorinčič in Stanislav Rozman (8. a), Mira Ljubisavljević (8. b), Metoda
Šoba (9. a), Marin Knežević (9. b) ter g. Božo Starašinič, ravnatelj.
Opravičeni; 3. a, 5. a
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. seje.
2. Poročilo ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja.
3. Aktualno dogajanje na šoli.
4. Vprašanja, pobude in pripombe staršev.
5. Razno
Ad1/
Sklep:
Zapisnik 2. seje je sprejet brez pripomb (13/0/0)
Ad2/
Ravnatelj je predstavil poročilo o učnem uspehu in realiziranem programu ob zaključku
1. ocenjevalnega obdobja.
Učni uspeh je bil ob zaključku prvega ocenjevalnega obdobja nekoliko boljši kot v
preteklem šolskem letu. Število učencev, ki imajo nezadostne ocene, je nekoliko nižje
kot v preteklem letu. Letos je 16 učencev neuspešnih, lansko leto pa jih je bilo v istem
obdobju 24. Ravnatelj je še povedal, da po izkušnjah sodeč, večina učencev ocene do
konca šolskega leta popravi, žal pa nekaterim to ne uspe in imajo popravne izpite ali
pa ponavljajo razred.
Ravnatelj je še povedal, da so bile aktivnosti (pouk, šole v naravi, dnevi dejavnosti,
tekmovanja, …) izvedene v skladu z letnim delovnim načrtom.

Ad3/
Ravnatelj je povedal, da kljub temu, da se zaradi prenove šolske stavbe, pouk in ostale
dejavnosti izvajajo na sedmi lokacijah, dejavnosti potekajo v skladu z načrtom.
Starše je prosil, da tudi sami ponovno opozorijo otroke na varno prihajanje in
odhajanje v šolo (Zavod svetega Stanislava). Kljub temu, da je za vse učence

organiziran šolski prevoz, in da je pod železnico urejen prehod za pešce, nekateri
učenci nevarno prečkajo železniško progo.
Ravnatelj pove, da bo na SŽ poslal pobudo za popravilo poškodovane ograje ob
železniških tirih ter za ureditev podhoda pod železnico, ki je neurejen in umazan,
skratka, neprijeten za prečkanje.
Poleg tega bo šola poslala vsem staršem od 4. do 9. razreda opozorilni elektronski
dopis o nevarnostih nepravilnega prečkanja železniške proge.
Vse starše naprošamo, da otrokom priporočijo, da progo prečkajo pravilno, in
jih opozorijo na nevarnosti napačnega prečkanja, ki so lahko usodne!
Ravnatelj napove nekaj aktivnosti in izpostavi predavanje za starše na temo motnje
hranjenja, ki bo 12. 4. 2018, ko bodo tudi redne mesečne govorilne ure ter prireditev
»Pozdrav pomladi«, ki bo 19. 4. in ne 11. 4. kot je bilo prvotno najavljeno.
Svet staršev se seznani s potekom postopka izbire nove ravnateljice/ravnatelja.
Predstavitev kandidatk je 10.4. Svet staršev bo na naslednji seji podal mnenje o njih
svetu šole.

Ad4/
Več predstavnikov je pohvalilo izvedbo začasne selitve.

Pripombe in pobuda v zvezi s ponujanjem fotografiranja (delitve po spolu, napihovanje
ponudbe, poraba časa). V nadaljni razpravi smo ocenili, da bi večina pozdravila
poenostavljeno ponudbo in podpira ustrezno selekcijo pri izboru ponudnika.
Kakšen je uveljavljen proces za izgubljene predmete? Starši naj se obrnejo na tajništvo
naše šole.
Prispelo je tudi nekaj pohval glede kakovosti prehrane na šolah, kjer gostujemo in
izraženo pričakovanje, da bi se ta kakovost prenesla tudi po povratku na našo šolo.
Ad5/
Kot vsako leto je prispela publikacija CŠOD s ponudbami šol v naravi. Na vpogled na
seji in kasneje na voljo tudi v tajništvu.
Kot vsako leto, pojasnimo, da šola te namestitve v največji možni meri tudi izkoristi,
kjer le pride zraven (pri namestitvah, ki omogočajo plavanje, imajo prednost šole iz
krajev, kjer ni bazenov). ŠVN tako izvajamo sicer tudi pri drugih ponudnikih, za enako
ugodno ceno.
Kot zanimivost: članek v medijih na temo e-asistenta - v Sloveniji sta v uporabi dve
rešitvi, ki ju ponujata zasebni podjetji, ministrstvo pa odgovarja, da pripravljajo svojo
rešitev. Na slednjo naj bi se splačalo počakati, saj naj bi za končne uporabnike (starše)
bila zastonj, in tudi sicer bistveno cenejša.
Starše tudi letos zanima, kdaj bo mogoč vpogled v seznam delovnih zvezkov za
naslednje šolsko leto. V zvezi s tem smo dogovorjeni, da preverimo izpolnjenost
letošnjih delovnih zvezkov.

Teža šolskih torb : nekateri starši so tudi letos že preverjali, na določene dneve,
ugotavljajo (neuravnotežen urnik?), da so torbe res pretirano težke.
Naslednja seja bo 17. aprila. Eno sejo načrtujemo v drugo polovici maja, zadnja
seja pa bo predvidoma 5. junija.
Seja zaključena 19:50, zapisal Stanislav R.

