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POROČILO O DELU SVETA STARŠEV
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

Svet staršev se je v minulem šolskem letu sestal na petih rednih sejah.
Udeležba predstavnikov oddelkov ali njihovih namestnikov je bila 90%.
Starši so preko šolskega leta na sejah, preko predstavnikov ali neposredno
šoli, posredovali okrog 27 vprašanj in pobud. S šolskim kolektivom smo
korektno in uspešno sodelovali.
Posebnost tega šolskega leta je bila januarska selitev na nadomestne lokacije
pouka in velika prenova šole. Tudi starši smo tu s sodelovanjem in
medsebojnim obveščanjem skušali pomagati, da bi vse skupaj potekalo
čimbolj nemoteče. Nekateri starši in člani šolskega sklada so se še posebej
angažirali in pomagali ob selitvi ter prenovi.
Na sejah sveta staršev so predstavniki pohvalili izpeljavo selitve, saj je, če
odmislimo kako podrobnost, v splošnem potekala zelo dobro, brez pretiranih
težav za šolarje, pouk pa je, z razumljivim odstopanjem pri športni vzgoji,
potekal uspešno. Prav tako so starši na podlagi povratnih informacij od otrok
pohvalili prehrano na nadomestnih lokacijah.
Selitev in prenova sta nekoliko spremenili tudi način in obseg dela sveta
staršev. Več smo delovali neformalno in z obveščanjem, skušali biti glede na
okoliščine racionalni ter izpeljali eno sejo manj kot ponavadi. Naj izpostavimo
letošnje najpomembnejše dosežke:


Sodelovali smo pri postopkih izbire ravnateljev. V enem krogu je bila
organizirana tudi javna predstavitev kandidatk, kjer smo zelo dejavno
sodelovali. V obeh krogih pa smo podali naše mnenje svetu šole za
vsakokrat predložene kandidatke in kandidate.



Del staršev je tudi letos spremljal težo šolskih torb in nas seznanil z
zaskrbljujočimi izsledki.



Tudi letos smo podrobno preučili problematiko delovnih zvezkov. Eden
od predstavnikov je izvedel in na svetu staršev predstavil interno anketo.
Delovna skupina se je večkrat sestala, zbrala in preučila gradivo na to
temo, ter oblikovala priporočilo kolektivu, kolikšna naj bo cena delovnih
zvezkov. Na zadnji seji sveta staršev smo člani sveta nato preučili

pripravljeni seznam, ugotovili, da je sicer cena svežnja nižja kot lani, a
še vedno nad pričakovano oz. predlagano s strani s staršev. Ob dodatnih
ravnateljevi argumentaciji in pobudi, da bi se v naslednjem šolskem letu
že prej pričela vsebinska razprava (npr. v obliki okrogle mize) o
problematiki, je večina nato podala soglasje k ceni predlaganega
seznama delovnih zvezkov.


Kot že nakazano, smo starši preko predstavnikov, delovne skupine ter
članov sveta šole tudi spremljali potek prenove šole.



Podali smo pobudo za zbiranje ponudb za izvedbo fotografiranja
razredov, pri čemer smo izrazili željo po boljši izrabi časa in smotrni
ponudbi, brez pretiravanja pri stroških oz. nadstandardov.

Delovna skupina za prenovo pravil sveta staršev je sicer našla možnosti za
izboljšave na področju organizacije delovnih skupin ter pri posodobitvi pravil
na temo sodobnih poti sporazumevanje, a se še ni odločila za realizacijo, saj
želi predhodno k njej pritegniti več staršev in dodatnih mnenj ali zamisli.
Prav tako ocenjujemo, da bo potrebno v prihodnjem šolskem letu nekaj več
truda (spet) vložiti v e-obveščanje, ki smo ga vzpostavili v predhodnem šolskem
letu. Tudi na splošno bo pričetek pouka v novi, prenovljeni šoli tudi za starše
in svet staršev priložnost za nov zagon.
Vse redne, formalne naloge sveta v tem mandatu smo realizirali:
-

obravnava in soglasje seznama nadstandarnih dejavnosti za tekoče leto ;

-

soglasje k ceni delovnih zvezkov: ;

-

podpora osnutku nadstandardnih dejavnosti za naslednje šolsko leto ;

-

spremljanje vzgojnega načrta.

Vsem predstavnikom staršev in ostalim sodelujočim na sejah, gospodoma
ravnatelju in njegovemu pomočniku, se iskreno zahvaljujemo za redno in
dejavno udeležbo ter tvorno sodelovanje.
Posebna zahvala gre članom šolskega sklada in prostovoljcem, zbranim okrog
njega, pri izvedbi selitve, povratne selitve in pomoči pri prenovi šole nasploh.

Stanislav Rozman
Št.Vid, 27.9.2017

