ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2019/20
z dne 2. 3. 2020 ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča - OSNUTEK
Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnik Luka Blaganje, predstavniki
strokovnih aktivov.
Opravičeno odsotni: lista prisotnosti
Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti
Zapisnikar: Rjabina Hočevar
Priložena lista prisotnih (ni za objavo) in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika.
Predlagani dnevni red je:
1. Pregled zapisnika zadnje seje.
2. Pobude, pripombe in mnenja staršev.
3. Poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih ob polletju v š. l. 2019/20.
4. Poročilo ASSLOŠ.
5. Aktualno.
Ad1)
Dnevni red je bil soglasno potrjen; na zapisnik zadnje seje ni bilo pripomb, zato je bil sprejet
Sklep 1: svet staršev potrjuje zapisnik zadnje seje in dnevni red.
Predsednik je zaprosil ravnateljico za poročilo k točki Ad8 prejšnje seje. Povedala je, da smo zaposlili
anglista za nedoločen čas v OPB, ki v primeru bolniških odsotnosti nadomešča gospo Marolt; do
današnje seje je ravnateljica prejela le dve strokovno utemeljeni pripombi na delo gospe Marolt in je v
zvezi s tem v stiku in dogovorih z Zavodom za šolstvo.
Predsednik je ugotovil, da je ravnateljica storila vse, kot je bilo dogovorjeno na 1. seji. Vprašal je, če
ima še kdo od staršev kakšno vprašanje na to temo?
Ravnateljica je staršem razdelila ankete o zadovoljstvu s šolo in z delom na šoli. Pobrali smo jih ob
zaključku seje.
Ad2)
9B) Nobenih posebnosti, na roditeljskem sestanku so večinoma govorili o vpisih v srednje šole.
9A) Nobenih posebnosti. Pohvalili so organizatorje dogodkov na šoli in da se zelo veselijo valete.
Ravnateljica je pripomnila, da smo imeli z 9. razredi zelo zanimive dogodke na šoli (noč branja,
planetarij) in šolski ples, ki je zaradi pričetka gradnje žal odpadel. Splošno mnenje pa je, da so 9.
razredi zelo povezani.
8B) Ravnateljica je že pisno odgovorila na vprašanje (priloga zapisniku). Predstavnik je vprašal, kako
je zdaj z nalogami ob petkih, ki jih naj ne bi bilo: gospa Kenda je obrazložila, da če je predmet le 1x na
teden, potem naloge so, a jih lahko naredijo šele do naslednjega petka. Ravnateljica je povedala, da
praviloma nalog ob petkih ni.
Pohvala gospodu Koširju za sprotno preverjanje znanja.

8A) Predstavnica je povedala, da je obisk na roditeljskih sestankih zelo slab. Zanimalo jo je, če ima
šola kakšen mehanizem, da bi se večina staršev začela udeleževati RS. Uspeh v razredu zelo pada in
predlagala je vključitev svetovalne službe, saj gre za problematiko v celoti. Pohvalila je razredničarko,
ker se vedno zelo dobro pripravi na roditeljske sestanke. Zanimalo jo je, če imamo predvidena kakšna
poklicna svetovanja, učne strategije oziroma karkoli, kar bi pripomoglo k večjemu zanimanju učencev
za šolo in staršev za svoje otroke.
Ravnateljica je odgovorila, da staršem najprej pošljemo vabilo na sestanek, potem vabilo s
priporočeno pošto s povratnico in zatem sledi prijava na CSD zaradi zanemarjanja otrok. Svetovalna
služba se zelo trudi, gospod Stele se maksimalno angažira za učence in jih ob popoldnevih vozi celo v
Center Moste. Z njimi sodeluje pri kar nekaj projektih; gospa Hudobreznik je povedala, da učencem
nudimo ogromno pomoči in podpore, žal pa jih ne zanima in niti doma nimajo podpore; gospa Kete je
povedala, da se učitelji zelo trudijo, da pa vsi skupaj pozabljamo na odgovornost otrok do šolskega
dela. Domačih nalog ob petkih ni in tudi s tem otrokom olajšamo delo in zmanjšamo odgovornosti;
gospa Hruška je povedala, da ima današnja generacija otrok neomejeno in takojšnjo dostopnost do
informacij in se ne trudijo več. Mogoče bi bil šoli oziroma komu drugemu izziv – projekt, kako
zmotivirati otroke (milenijce) k odgovornosti in delovnim navadam.
Gospa Nagode je zaprosila za analizo podatkov o uspehu učencev, ki s še dovoljenimi negativnimi
ocenami napredujejo v višji razred. Kakšen je potem njihov učni uspeh? Mnenja je, da jim s tem
dajemo napačno sporočilo. Ravnateljica je povedala, da ne napredujejo vsi, da so med ponavljalce
zajeti tudi učenci priseljenci, zato v analizi ne vidi smisla. Učiteljica Tomažič pa je pripomnila, da je
učitelj tisti, ki odloča glede napredovanja v višji razred in gleda na celoto otroka in ne le na ocene.
7B) Predstavnica se je opravičila in poslala e-sporočilo: »Želela bi, da v mojem imenu na sami seji
poveste, da smo starši veseli, da imajo naši učenci razredničarko, ki zna prisluhniti in korektno
pristopiti tudi k reševanju morebitnih težav v razredu. Na roditeljskem sestanku nas je učiteljica
pohvalila za vestno pisanje opravičil«.
7A) Nobenih posebnosti.
6B) Nobenih posebnosti. Interval odjavljanja prehrane se jim zdi prevelik. Ravnateljica je pojasnila, da
odjava obrokov absolutno velja z naslednjim dnem, ker je za tekoči dan že naročena vsa malica in
kosila. Predsednik je predlagal (dobra praksa), da kosilo lahko pridejo starši iskat. Hrana se na zavrže,
saj imamo lakotni kotiček.
6A) Nobenih posebnosti. Razred je malce problematičen, klasični problemi in pohvala razredničarki.
5B) Zaradi bolezni učiteljice bo roditeljski sestanek v ponedeljek, 9. 3. 2020. Odgovor na temo
namiznega tenisa je ravnateljica že poslala. Gospa Hudobreznik je pripomnila, da so v planu ureditve
šolskega igrišča tudi betonske mize za namizni tenis.
5A) Nič posebnega, le vprašanje glede odnosa med učenci. Ravnateljica je povedala, da je za
prihodnji teden predviden sestanek s problematičnimi učenci in njihovimi starši.
4B) Nobenih posebnosti, je pa učiteljica še enkrat povedala, da je nekaterim učencem že zdaj
popolnoma vseeno za obveznosti, povezane s šolo.
4A) Predstavnica je zelo pohvalila razredničarko zaradi njene doslednosti in strogosti in starši jo pri
tem podpirajo.
3B) Opravičeno odsotna.
3A) Nobenih posebnosti. Učiteljica je starše opozorila na nedosledno pošiljanje opravičil. Pohvala
predstavnice razredničarki, učitelju Danijelu Liscu in zdaj že upokojeni učiteljici Barbari Vatovec.

2B) Pohvala učiteljici, ki jim je povedala, kako se učiti in opozorila na zamujanja. Ravnateljica je že
pisno odgovorila na v naprej zastavljeno vprašanje o ceni tabora. Povedala je le, da je prijavljenih
učencev 45 in ne vsi.
2A) Nobenih posebnosti.
1B) Učiteljici sta izpostavili živahnost v razredu, sicer pa nobenih posebnosti.
1A) Zaradi odsotnosti učiteljic bo roditeljski sestanek v ponedeljek, 9. 3. 2020.
Ad3)
Zaradi odsotnosti gospoda Sepiča je poročilo o vzgojno-izobraževalnih rezultatih povedala ravnateljica.
Predstavniki, predsednik in ravnateljica so pohvalili gospoda Sepiča za odlično in dosledno vodenje
svetovalne službe in za natančna poročila. Na seji so ga pogrešali.
Ad4)
Gospod Okroglič je povedal, da je bila na sestanku ASSLOŠ slaba udeležba in konkretnih sklepov ni
bilo. Bila pa je pobuda, da bi spet uvedli namestnike predstavnikov v svetu staršev, predvsem zaradi
volilne pravice.
Ad5)
Ravnateljica je na kratko obrazložila trenutno požarno urejanje na šoli. Gre za požarne stopnice in
adaptacijo nekaterih učilnic.
Seja je bila končana ob 18.30.
Zapisala:
Rjabina Hočevar

Predsednik:
Robert Richter

