OSNOVNA ŠOLA
FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID
SVET STARŠEV

ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v četrtek, 27. oktobra 2011 ob 18.00 uri

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika
2. Pregled povratnih informacij na pobude staršev s prejšnje seje
3. Vprašanja in pobude staršev
4. Aktualni dogodki in obvestila šole
5. Oblikovanje delovnih skupin
6. Sprejem letnega programa dela
7. Razno
PRISOTNI:
Na 1. seji sveta staršev v šolskem letu 2011/12 je bilo prisotnih 16 od 18 predstavnikov staršev (glej listo
prisotnih) in ravnatelj Božo Starašinič.
Ad 1. Sprejem zapisnika
Zapisnik 1. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet brez pripomb.
Ad 2. Pregled povratnih informacij na pobude staršev s prejšnje seje
-

Katere učiteljice bodo spremljale prve razrede v šoli v naravi?
Ravnatelj pojasni, da je bil v prvih razredih roditeljski sestanek, na katerem so podali vse potrebne
informacije glede izvedbe šole v naravi za prve razrede. Število učiteljev, ki bodo spremljali otroke, pa je
odvisno od števila otrok, ki se bodo udeležili šole v naravi.

-

Pri interesni dejavnosti »Igraje po angleško« Svet staršev pričakuje napredek pri pedagoški kakovosti:
Ravnatelj je pojasnil, da so bili v razredih organizirani sestanki, na katerih so bili s strani učiteljice pojasnjeni
cilji in izvedba te dejavnosti. Navodila staršem so bila jasna .Če se število otrok ne bo zmanjšalo, bodo
organizirali dve skupini.

-

Vprašanje: Ali so lahko vsi stroški ene družine, za več otrok, združeni na eni položnici?
Ravnatelj pojasni, da tiskanje položnic zbirno za eno družino ni možno. Lahko pa starši sami združijo višino
stroškov in jih plačajo preko ene položnice.

-

Opozorilo: Pri popoldanskem prevozu otrok s šolskim kombijem prihaja do večjega števila otrok kot je
sedežev v kombiju.
Ravnatelj pojasni, da je opravil razgovor s šoferjem šolskega kombija ter da prihaja do te situacije izjemoma,
kadar imajo višji razredi npr. športni dan in se njihov prihod iz športnega dne »pokrije« z uro prevoza
šolskega kombija. S strani šoferja je bilo dano zagotovilo, da bo pozoren na takšne situacije.

-

Vprašanje: Zakaj dopoldan ni enako organiziran šolski prevoz kot v popoldanskem času?
Ravnatelj pojasni, da so zadevo uredili.

-

Izjemno zahteven program pouka glasbe pri večini razredov:
Ravnatelj je opravil razgovor z učiteljem glasbe. Učitelj je že izvedel določene aktivnosti - anketo med
učenci, ki mu naj bi bila v pomoč pri reševanju zadeve. Predstavnik staršev so ponovno podali nekatere
pripombe.

Sprejet sklep: ravnatelj se ponovno pogovori z učiteljem glede izvedene ankete in glede nadaljnjih aktivnosti
učitelja pri reševanju zadeve. Poroča na naslednji seji.
-

Pripravi se pregled materialnih stroškov šolskega leta 2009/10 in 2010/11.
Ravnatelj zaradi preobilice gradiva, ki ga je potrebno pregledati, še ni uspel pripraviti celotnega pregleda in
analize, zato bo to naredil do naslednje seja.

Ad 3. Vprašanja in pobude staršev
-

Pohvala s strani staršev vsem učiteljem in ravnatelju za izvedbo Plesa prijateljstva, ki je bil zelo dobro
organiziran. Izvedel se je v času, ko je naša šola gostovala goste iz projekta Comenius, kar je še pripomoglo
k odličnosti in kvaliteti te prireditve. Predstavnik staršev so še dodali, da je zelo pomembno, da otroci
spoznajo učitelje še v drugi vlogi in taka prireditev je vsekakor priložnost za to.

-

Pohvala s strani staršev za izvedbo dejavnosti »obiranja sadja«, za osme razrede, ki je potekalo v Goriških
Brdih. Otroci so bili navdušeni.

-

Ravnatelj se je zahvalil vsem staršem in družinam, ki so sodelovali pri izvedbi projekta Comenius. Otroci, ki
so gostovali pri nas, so bili tako nad Sloveniji, šolo kot tudi gostujočimi družinami navdušeni in so še posebej
po prihodu domov na šolo posredovali zahvale vsem. Projekt je imel izreden uspeh.

-

S strani staršev je bilo postavljeno vprašanje ali je možno, da bi interesna dejavnost – nogomet za 1,2 in 3
razrede, ki poteka v četrtkih in petkih v mali telovadnici šole, zaradi velikega števila otrok, prestavili v veliko
telovadnico.
Ravnatelj pojasni, da se razpored za dejavnosti zunanjih izvajalcev oblikuje na podlagi njihovih kandidatur.
MOL določi, kaj in koliko pripada posameznemu društvu. Kljub temu pa velja med šolo in uporabniki šolskih
prostorov dogovor, da v primeru zmanjšanja števila udeležencev neke dejavnosti v veliki telovadnici pod
določeno mejo, jim velika telovadnica ne pripada več. V takem primeru bi nogomet za 1-3. razred prestavili v
veliko telovadnico. V tem trenutku pa žal ne kaže, da bi to bilo možno.

-

Udeležba na Ljubljanskem maratonu – pritožba s strani staršev glede organizacije udeležbe na tem
maratonu. S strani učitelja, ki je bil organizator, ni bilo jasnih navodil o zbornem mestu, tako da določeni
otroci na koncu niso tekli. Ravnatelj bo raziskal okoliščine, ocenjuje pa, da do takega nesporazuma vsaj v
prihodnosti ne bi smelo več priti.

-

Na vprašanje staršev, ali se bo naša šola tudi letos udeležila prireditve » Z glavo na zabavo«, ravnatelj
pojasni da ne, ker je to organizacijsko zelo zahtevna naloga. Tudi do sedaj smo se udeleževali omenjene
prireditve vsaki dve leti.

Ad 4. Aktualni dogodki in obvestila šole
Ravnatelj pove, da :
- vse poteka brez večjih težav,
- so priprave na slovesnost ob 100. obletnici šole v polnem teku ;
- se bo v mesecu novembru izvedla zbiralna akcija odpadnega papirja
- zaradi zahtevnih priprav na slovesnost ob 100. obletnici šole letos ne bo novoletnega sejma.
Ad 5. Oblikovanje delovnih skupin
-

Predsednik Sveta staršev uvodoma pojasni idejo o oblikovanju različnih delovnih skupin. Predlaga
ustanovitev naslednjih delovnih skupin in njihovo ustanovitev poda na glasovanje:
A) Skupina za sodelovanje z lokalno skupnostjo ter z Mestno občino Ljubljana:
Naloge in cilji te skupine naj bi bili pomoč pri ureditvi ustrezne prometne infrastrukture (osvetlitev
prehoda za pešce) v okolici šole in pomoč pri dosegi cilja , da se čim prej zgradi prizidek šole – obnova
kuhinje. Po razpravi je sprejet sklep: delovna skupina se ne ustanovi, g. Končar poskuša urediti ustrezno
osvetlitev prehoda za pešce.

B) Skupina za spremljanje izvajanja nadstandardnih dejavnosti:
Naloge in cilji te skupina naj bi bili spremljanje transparentnosti izbire izvajalcev nadstandardnih
dejavnosti in pomoč šoli pri iskanju teh izvajalcev. Po razpravi je bil sprejet sklep (13 za, 1 proti in 2
vzdržana): ustanovi se delovna skupina za spremljanje nadstandardnih dejavnosti.
C) Delovna skupina za spremljanje izvajanja vzgojnega načrta in sodelovanje s šolo:
Naloge in cilji te skupine naj bi bili spremljanje izvajanja vzgojnega načrta, med drugim tudi morebitna
pomoč staršem, katerih otroci imajo težave - v smislu svetovanja in povezave med njimi in šolo. Predlog
je bil zavrnjen (4 za, 7 proti, 4 vzdržani).
Po razpravi je bil sprejet sklep: ga. Taja Kuhar na naslednji seji Sveta staršev podrobneje obrazloži in
predstavi način in vsebino dela predlagane delovne skupine.
-

Predsednik Sveta staršev je podal predlog za imenovanje namestnice predsednika Sveta staršev. Predlagal
je ga. Tajo Kuhar. Predlog je bil soglasno sprejet.

-

Delo v Aktivu Sveta staršev ljubljanskih šol. Predsednik Sveta staršev vabi, da se poleg g. Grosa vključi še
kdo od staršev, ker je dela zelo veliko.

Ad 6. Sprejem letnega programa dela
Predsednik Sveta staršev predlaga da se v tretji odstavek Letnega plana vključi še dodatna alinea: »pridružili se
bomo prizadevanjem šole za vključitev šole v program »Zdrav življenjski slog««. Predlog je bil soglasno sprejet.
Letni program dela je bil soglasno sprejet.

Ad 7. Razno
Predsednik Sveta staršev je podal okvirne datume sej sveta staršev v tem šolskem letu. Datumi so usklajeni z
ravnateljem in so naslednji:
3. seja - 24. 11. 2011
4. seja - 2. 2. 2012
5. seja - 29. 3. 2012
6. seja - 17. 5. 2012

Seja je bila zaključena ob 20,30 uri.
Zapisala: Alenka Prinčič Artač

Stanislav Rozman
predsednik Sveta staršev

