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

ZAPISNIK
3. seje sveta staršev OŠ FRS v šolskem letu 2021/2022,
v sredo, 11.5.2021 ob 18:00 uri v jedilnici šole

prisotni: (1.b), (2.a), (3.a), (4.a), (4.b), (5.b), (6.b), (8.a), (8.b), (9.a), (9.b) in Božo
Starašinič, ravnatelj, ter Pavel Virant, pomočnik ravnatelja
opravičeni: Vanja Blaznik (2b.), Maja Drev Ovnič (3.b), Peter Hazler (5.a) Urška Zimic
(7.a), Gregor Gorički (7.b)
odsotni: 1.a ni izvolil predstavnika

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 1. in 2. redne ter 1. dopisne seje.
2. Imenovanje članov v pritožbeno komisijo šole.
3. Imenovanje podpredsednice, podpredsednika.
4. Aktualno dogajanje na šoli.
5. Vprašanja in predlogi staršev.
6. Naloge sveta do konca mandata.
7. Razno.

Ad1/
Sklep: zapisnik 1. seje je sprejet (11/0/0)
Sklep: zapisnik 2. seje je sprejet (11/0/0)
Sklep: zapisnik korespondenčne seje je sprejet (11/0/0)

Ad2/

Sklep: Svet staršev v pritožbeno komisijo zavoda imenuje Barbaro Reya, Uroša
Gomboca in Stanislava Rozmana. (11/0/0)

Ad3/
Sklep: Za podpredsednici sta imenovani ga. Jelka Košir in Jana Brumec Erjavc
(10/0/1)
Potrebno bo tudi imenovati nov UO šolskega sklada. Starše na šoli bomo pozvali, naj
predlagajo kandidate.
Sklep: Svet staršev poziva svet zavoda, da predlaga kandidate za upravni odbor
šolskega sklada iz vrst zaposlenih (11/.0/.0)

Ad4/
Ravnatelj predstavi aktualno dogajanje na šoli.

Ad5/
Ravnatelj je obvestil člane sveta, da je šola seznanjena s pojavom razpečevanja
elektronskih cigaret in da že ukrepa
.
Svet staršev se dogovori, da tudi po svojih možnosti steršem sporoči poziv, da naj
bodo pozorni na to druge disciplinske težave.
Vprašanje, ali je mogoče tudi z nadzornimi kamerami zagotoviti namensko rabo igrišča
ter preprečiti zlorabe. Ravnatelj pojasni,

Glede uporabe mobilnith telefonov: Šola učencu, ki se prekrši, odvzame telefon. Pri
prvem prekršku učenec po pouku dobi telefon nazaj, po drugem mora telefon priti iskat
starš.
Vprašanje o izbirnih predmetih.
Ponovna pobuda za čim manj predur. Pomočnik pojasni, da on sestavlja urnik in nima
veliko možosti, kako to rešiti.
V zvezi z vprašanjem, kdaj bo šola prešla na e-asistenta, ravnatelj pojasni, da bo 1.9.
2023 predpisana obvezna uporaba e-redovalnic za celo Slovenijo, šola pa zategadelj
tudi čaka na enotno in preverjeno programsko rešitev.

Pritožba na neažurno obveščanje staršev o poslabšanju uspeha učenca.
Pritožba na neobveščanje o staršev disciplinskem prekršku otroka.
Predstavnica izpostavi, da je nasprotno imela eno pozitivno izkušnjo, kar kaže na to,
da nekateri učitelji vendarle bolje opravljajo svoje poslanstvo.
Predstavnica izpostavi, da je na roditeljskem sestanku staršem bilo predočeno, da
imajo otroci precej "učnih težav". Starši ocenjujejo, da manjka komunikacije oz.
povratnih informacij.
Drugpredstavnik izpostavi , da starši zaznavajo porazno disciplino (odgovarjanje
učiteljici, nedelanje domačih nalog, neprimerni komunikaciji tudi med sošolci in
podobno).
Še več predstavnikov izrazi željo po več in bolj ažurni komunikaciji šole s starši v
primeru težav. Ravnatelj bo učitelje opozoril na to.
Na vprašanje, kako je z vstopanjem staršev v šolo: otrok ne spremljamo v šolo !
Vprašanje glede pokvarjenih vrat v garderobi. Ravnatelj potrdi in pojasni, popravilo
terja svoj čas.
Pritožba, da ni vrčev in kozarcev pri kosilu - na kar smo že nekoč pred leti opozarjali.
Pritožba staršev, da otroci pri telovadbi ni morejo iti pit.
Ad6/
Ni bilo posebne razprave ali predlogov.

Ad7/
Ravnatelj obvesti, da bodo zimske počitnice v drugem terminu, prestavljene so namreč
en mesec naprej, za našo regijo torej prvi teden v februarju.
seja zaključena ob 19:30
zapisal: Stanislav Rozman

