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POROČILO O DELU SVETA STARŠEV
V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Svet staršev se je v šolskem letu 2016/2017 sestal na petih rednih ter
izpeljal dve korespondenčni seji. Udeležba predstavnikov oddelkov ali
njihovih namestnikov je bila 89%.
Starši so preko šolskega leta na sejah, preko predstavnikov ali neposredno
šoli, posredovali do 50 vprašanj in pobud. S šolskim kolektivom smo
korektno in uspešno sodelovali.
V minulem šolskem letu smo bili zelo dejavni na številnih področjih:


Ravnatelju smo posredovali imena nekaj predavateljev, katerih
predavanja bi želeli poslušati v okviru predavanj za starše, ki jih
dvakrat letno organizira naša šola. Šola se bo potrudila, da bo v
naslednjem šolskem letu povabila enega od želenih predavateljev.



Vzpostavili smo poštne sezname za e-obveščanje za olajšano
posredovanje množičnih obvestil, da bi nadomestili fotokopiranje
listkov. Starše želimo vzpodbuditi, da poiščejo informacije na spletni
strani šole. Poštni seznami niso namenjeni za medsebojno razpravo, ne
zamenjujejo govorilni ur, glavni vir komunikacije med starši in učitelji
ostaja beležka !



Reagirali smo, ko se je izkazalo, da imajo v dveh prenovljenih učilnicah
težave s kakovostjo zraka in se aktivno vključili v reševanje težav glede
domnevno spornih talnih oblog. Več predstavnikov se je udeleževalo
sestankov z dobaviteljem, izvajalci, predstavniki investitorja in
nadzorniki. Med drugim smo dosegli (ponovno) zamenjavo talnih oblog,
podprli možnost namestitve senzorjev kakovosti zraka, predlagali
preučitev možnosti rekuperacije…



V mesecu maju smo na šoli s pomočjo staršev izvedli 14 dnevno
tehtanje šolskih torb. Odzvalo se je 52 staršev. Pobuda glede tehtanja
torb je nastala zaradi pretežkih torb, ki jih nosijo osnovnošolci
vsakodnevno v šolo in s tem neposredno ogrožajo svoje zdravje in držo.
Tezo, da so šolske torbe pretežke smo potrdili, saj se je izkazalo, da v
nekaterih razredih ( predvsem peti in šesti) močno odstopajo od
priporočene teže šolske torbe, ki naj ne bi presegla 10% učenčeve teže.
Ravnatelj je prevzel statistično obdelavo podatkov, za kar smo zelo
hvaležni, saj je tudi s tem dokazal, da mu je mar, kolikšno breme na
ramenih nosijo učenci šole. Na zadnji seji je obljubil, da si bo skupaj z
učitelji prizadeval za zmanjšanje teže šolskih torb, na način, da bodo
imeli učenci možnost večino delovnih zvezkov in učbenikov pustiti v
šoli.



Komisija za prehrano deluje v sestavi Tjaša Gašperlin ( vodja šolske
prehrane),
Darko Brodarič (vodja kuhinje), Marja Jurman
(predstavnica učiteljskega zbora), Urška Brodnik (predstavnica
staršev). Komisija je obravnavala jedilnike, izide ankete o prehrani,
težave, ki se pojavljajo v zvezi z načrtovanjem prehrane, pripravo hrane
ter med prehranjevanjem samim. Šola stremi k oblikovanju
uravnoteženih obrokov, ki bi učencem tudi prijali. Iskanje ravnovesja
je zahtevno, kar potrjujejo tudi izidi ankete, saj pravega vzorca
pravzaprav ni. Ugoditi vsem, različnim okusom in hkrati željam staršev
po zdravi, po možnosti ekološko pridelani hrani iz lokalnega okolja, je
pravzaprav nemogoče. Velik 1problem je tudi prostorska in časovna
stiska v jedilnici. Svet staršev je izpostavil nekatere težave (vedenje
kuhinjskega osebja, velikost obrokov, preslani obroki), ki jih bo
komisija obravnavala ob naslednjem sklicu.



Spremljamo tudi priprave na prenovo šole in smo predlagali eno od
možnih nadomestnih lokacij za pouk, da bi čimveč učencev lahko
obiskovalo pouk čim bližje.

Vse redne, formalne naloge sveta v tem mandatu smo realizirali:
-

obravnava in soglasje seznama nadstandarnih dejavnosti za tekoče leto ;

-

soglasje k ceni delovnih zvezkov: šoli smo izrazili pričakovanja, da bi cena
bila čim nižja in na seji zavrnili prvotni predlog, oblikovali priporočilo z
nižjo ceno, nakar je šola pripravila nov predlog, ki smo ga potrdili na (2.)
korespondenčni seji ;

-

podpora osnutku nadstandardnih dejavnosti za naslednje šolsko leto ;

-

spremljanje vzgojnega načrta ;

-

sodelovanje pri delu šolskega sklada in izvedbi zaključne prireditve s
srečelovom – posebna pohvala gre članom nadzornega sveta šolskega

sklada tako v stari kot novi sestavi, saj so storili vse, da je delo teklo
nemoteno ves čas ;
-

volitve predstavnikov staršev v nadzorni svet šolskega sklada ter
imenovanje novega nadzornega sveta šolskega sklada ;

-

imenovali smo dva predstavnika staršev v disciplinsko komisijo (to je bilo
potrebno izpeljati decembra, zato smo imeli (1.) korespondenčno sejo, da
ne bi v tem času dodatno obremenjevali predstavnikov s še eno sejo) :

-

izpeljali smo volitve predstavnikov staršev v svet zavoda.

Vsem predstavnikom staršev in ostalim sodelujočim na sejah, gospodoma
ravnatelju in njegovemu pomočniku, se iskreno zahvaljujemo za redno in
dejavno udeležbo ter tvorno sodelovanje.
Poleg sodelujočih pri pripravi poročila ter predstavnikov staršev v svetu šole
ter vseh, ki so sodelovali pri aktivnostih šolskega sklada, je potrebno
izpostaviti vsaj še go. Simono Kneževič, predsednico sklada ter go. Jelko
Košir, podpredsednico sveta staršev. Posebna zahvala gre ge. Barbari Reya
za vloženi trud in sodelovanje v največ delovnih skupinah.
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