Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Prušnikova ulica 85
1210 Ljubljana Šentvid
SVET STARŠEV
Zapisnik 3. seje sveta staršev v šolskem letu 2018/19
Torek, 22. januarja 2019, ob 18.00 v učilnici št.7.
Prisotni:
Jelka Košir (1.a), Sandra Topić (1.b), Peter Hazler (2.a), Rok Bojanc (2.b), Staša Punčuh
(3.a), Anže Mihovec (3.b), Barbara Reya (4.a), g. in ga. Črnivec (5.a), Bojan Bataković (5.b),
Stanislav Rozman (6.a), Andreja Markovič (6.b), Jože Podpečnik, (7.a), Branka Kardum
Fable (8.b).
Opravičeni: 7.b, 8.a, 9.a
Božo Starašinič, ravnatelj in Pavel Virant, pomočnik ravnatelja

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. seje
2. Pričetek postopka za spremembo pravil sveta staršev
3. Vprašanja in pobude staršev
4. Aktualno dogajanje na šoli
5. Razno

Ad1/
Sklep: Zapisnik 2. Seje je, s pripombo, da popravimo "novih odredb" v " nove uredbe" GDPR
v drugem odstavku pod 4. točko dnevnega reda, soglasno sprejet. (12/0/0)
Ad2/
Sklep: Svet staršev pričenja postopek za spremembo pravil sveta staršev. (13/0/0)
Starši lahko svoje pripombe posredujejo tajništvu, svojim predstavnikom ali predsedniku
sveta staršev do naslednje seje sveta.
Ad3/
Predstavnik 2.b opozori na pobude staršev glede prehrane:
- pri solatnem baru ni ločene ponudbe polivk, pripravljena je le ena vnaprej
- ni vode pri kosilu
Starši, ki dejavno sodelujejo s komisijo za šolsko prehrano, pojasnijo, da to niso novosti,
marveč smo jih že obravnavali na prejšnjih sejah.
Ločene postrežbe kisa, bučnega olja ne bo več, ker se je žal izkazala neracionalna poraba,
tako da je na voljo le v naprej pripravljena polivka.
Ravnatelj poda dodatna pojasnila.
Ponovno se pojavi tudi pripomba, da pri serviranju hrane kuhar ne upošteva prošenj otrok, da
jim ne da hrane, ki jo ne jedo, ter pobuda, da bi različne sestavine obrokov servirali ločeno,
naprimer v krožnikih z razdelki, da bi otroci lahko pojedli vsaj nekaj in pustili, kar jih moti,
ne pa, da se zavrže cel, pomešan obrok.

Ravnatelj pobudo zabeleži in obljubi, da jo bo preučil, ter še pojasni ....
Predsedujoči je ravnatelja tudi seznanil, da je prejel tudi konkretno pripombo starša glede
obnašanja kuharja pri postrežbi hrane.
Predstavnica staršev v komisiji za šolsko prehrano obvešča še, da:
- voda pri kosilu je zagotovljena
- prevzem neodjavljenih kosil je sedaj urejen in možen ob 11:40 v svoji lastni posodi. Starši se
morajo zavedati, da šola ne nosi odgovornosti za hrano, ko le-ta zapusti prostore šole.
Od večih predstavnikov je prišlo opozorilo, da se spet dogaja, da se v podaljšanjem bivanju in
popoldanskem varstvu prepogosto, predolgo vrtijo risanke oziroma videovsebine, katerih
vsebina je za nameček vprašljiva s pedagoškega vidika.
Pri razpravi o risankah so sodelovali predstavniki 1.a, 1.b, 2.a, 2.b. 5.a, 5.b. 6.a, 7.a, 4.a…
Nekateri starši menijo, da predvajanje risank ni sporno. Drugi opozarjajo, da je tu relevantno
predvsem mnenje staršev, ki pridejo otroke iskat popoldne in ugotovijo dejansko stanje. Ne
gre le za risanke, marveč videovsebine, ki otroke le zamotijo, in opozarjajo, da je buljenja v
ekrane že tako preveč. Opozarjajo tudi na vzgojni in socialni vidik, otroci bi morali
pridobivati veščine druženja, dialoga in ne samo čakanja na starše....
Ravnatelj bo nadziral položaj glede količine in vsebine. Da bodo vsebine izbrane in dosegale
svoj cilj. Ravnatelj tudi pojasni, koliko in katere vsebine so predpisane po končanem pouku in
kako se šola samostojno trudi zagotoviti dodatne aktivnosti.

Namestnica predsednika, Sandra Topić, poroča, da je prišlo do težave zaradi jutranjega
zaklepanja vrat med 7:30 in 8:00 uro in so otroci čakali na mrazu, je pa do te seje prišlo do
dogovora oziroma rešitve, da otroci lahko vstopijo v šolo, počakajo v preddverju (na hodniku
v pritličju šole) in garderobah.
Ravnatelj pojasni, da se je v prejšnjih letih dogajalo, da je pri starejših otroci prihajalo do
težav in incidentov, saj so prihajali bistveno prezgodaj, razgrajali, prepisovali
zaostale domače naloge ipd. Sedaj je taka rešitev, kot je dogovorjena, možna in izvedljiva,
trenutno tudi ni zaradi tega nobenih težav.
V 5.a je prišlo do konflikta, ki presega običajne situacije in bo zahteval posebno obravnavo.
Predstavnika zato vprašujeta, kaj lahko starši storimo v takih primerih. Nekateri člani sveta
staršev so delili svoje izkušnje.
Ad4/
Ravnatelj pove:
- da se 1. ocenjevalno obdobje zaključi 31. januarja zaključi 1. ocenjevalno obdobje,
- v ponedeljek, 4.2. bodo učenci prejeli obvestila s pridobljenimi ocenami v 1.
ocenjevalnem obdobju.
- redni roditeljski sestanki bodo 12. in 14. februarja.
- učenci 3. razreda gredo v ponedeljek, 28. januarja, v šolo v naravi, učenci 6. razreda
pa v ponedeljek, 18. februarja,
- 2. februarja ni delovne sobote, ker smo jo imeli že v decembru,
- 5. februarja smo vsi lepo vabljeni na proslavo ob kulturnem prazniku

-

šola ima zagotovljen notranji nižji pitnik!

Na vprašanje predstavnice o obljubljeni obnovi zunanjega igrišča ravnatelj pojasni, da se bo,
glede na zagotovilo MOL-a in g. župana, pristopilo k adaptaciji igrišča,
Ad5/
Predstavniki 9.b se ne udeležujejo sej. Ravnatelj in predsednik se dogovorita, da vsak po
svojih kontaktih preveri, kaj je vzrok.
Seja zaključena ob 19:50.
Zapisal Stanislav R.

