ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2012/13 z
dne 27.5.2013 ob 17.30 uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča
Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnica Julijana Kranjčec, psiholog
Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov
Opravičeno odsotni: 2. A, 4. B
Neopravičeno odsotni: 1. A, 3. B, 6. A, 7. A, 7. B, 9. A
Sejo vodil:predsednik sveta staršev
Zapisnikar: Rjabina Hočevar
Priložena lista prisotnih in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika zadnje seje.
Delovni zvezki za š.l. 2013/14 (potrditev cen za posamezne razrede).
Okvirna organizacija dela v š.l. 2013/14.
Pobude, predlogi, mnenja staršev.
Poročilo ljubljanskega aktiva sveta staršev.

Na dnevni red ni bilo pripomb.
Ad1)
Na zapisnik 2. seje ni bilo pripomb, predsednik je le ponovno zaprosil, da se zapisniki napišejo v
najkrajšem možnem času, potrdijo in obesijo na šolsko spletno stran.
Ravnateljica je pripomnila, da se bo v začetku junija 2013 sestala komisija za šolsko prehrano, na
katero bo povabljena tudi predstavnica 1. B razreda.
Sprejet je bil
Sklep 1: zapisnik 2. seje se potrdi in obesi na šolsko spletno stran.
Ad2)
Staršem je bil na roditeljskih sestankih predstavljen izbor delovnih zvezkov za prihodnje šolsko leto ter
cene. Ravnateljica je pojasnila, da so bili delovni zvezki strokovno izbrani po temeljitem premisleku in
ob soglasju učiteljev v posameznem aktivu. Poudarila je, da svet staršev potrjuje cene in ne izbor!
V 5. A razredu ni bilo pripomb na izbor in ceno, oziroma je le eden od staršev po končanem
roditeljskem sestanku izrazil pomisleke, v 5. B razredu pa se 10 staršev ne strinja z izborom DZ in
sicer za zgodovino, glasbo in geografijo. Predstavnica 5. A meni, da je izbor DZ za glasbo smiseln, saj
so vsebinsko bogati z vsemi glasbili. Starši so mnenja, da DZ ostajajo prazni, ker se učenci učijo le iz
zvezkov.
Ravnateljica je pojasnila, da se je povečalo število DZ v 1. in 3. razredu za enega, v 6. razredih pa
učenci dobijo kar nekaj novih predmetov, zato je cena temu primerno višja (103,10 EUR); čeprav je
nižja, kot lansko leto.
B. Pečnik je pripomnila, da so v I. triadi DZ skrčili na minimum, kar pa jih uporabljajo, so polni. Na
splošno pa je mnenja, da naj bi starši bolj zaupali strokovni presoji učiteljev o izboru.
B. J. Fleten je povedala, da v 4. razredih DZ nudijo bolj urejene zapise in da za izborom stoji
strokoven, zaupanja vreden tim.
Predsednik je pripomnil, da bi bilo obrazloženo mnenje o izboru DZ zelo dobrodošlo pred vsakim
roditeljskim sestankom. Zaprosil je tudi, da se izbor za 6. razrede preveri še enkrat - z opcijo, da
učitelji naknadno obrazložijo svoj izbor. Ravnateljica je še enkrat poudarila, da je izbor DZ strokovna
odločitev šole, starši lahko vplivajo le na ceno. Če pa imajo starši pripombe na uporabo DZ, pa je to
tema govorilnih ur pri učitelju.
Predsednik je pozval prisotne h glasovanju o potrditvi cen DZ za naslednje šolsko leto. Od 11 prisotnih
predstavnikov jih je 11 glasovalo ZA potrditev cen DZ za naslednje šolsko leto.
Sprejet je bil
Sklep 2: svet staršev potrjuje cene DZ za šolsko leto 2013/14.
Ad4)
Točki 3 in 4 dnevnega reda, sta zamenjani s soglasjem vseh predstavnikov.
1B) Predstavnica je povedala, da je bil na roditeljskem sestanku sklenjen dogovor, da zaradi varnosti
učenci z igrišča hodijo na WC preko učilnice, ne več naokrog.
Kar se tiče prehrane, je imela pripombo na kosila iz Fužin. Problem nastaja pri otrocih, ki imajo dietno
prehrano. Konkretno gre za sladice: učenci namesto sladoleda dobijo sadje. Želi si, da bi bili
upoštevani enakovredno, sicer pa je poudarila, da je sodelovanje z našo vodjo šolske prehrane in

kuhinjo korektno. Ravnateljica je obljubila, da bomo na sestanek povabili tudi vodjo prehrane iz
Fužin, gospo Romano Hlupič ter predstavnico 1. B razreda.
Sicer pa so v razredu zelo zadovoljni z učiteljicami.
2B) Pohvala otrokom za izvedbo lutkovne igrice. DZ so potrdili brez pripomb. Glede na finančne
omejitve šole, so starši prevzeli pobudo za pomoč pri nakupu materiala za ureditev zunanjih igral. V
eni od trgovin – npr. Merkur – naj bi se nahajala knjiga, kjer bi naš hišnik zapisoval potreben material,
starši pa bi z posameznimi nakupi sproti prečrtavali nakupljeno.
Ravnateljica je pohvalila izjemen predlog, obenem pa je povedala, da smo nabavili pesek za peskovnik
in nakupili igrače za I. triado.
3A) S taborom zelo zadovoljni, komisiji za prehrano pa sporočajo, da je hrana na taborih izjemno
dobra, za razliko od hrane na šoli. Ravnateljica je povedala, da zamenjava dobavitelja prehrane ni tako
enostavna, pričakuje pa pisno obrazložitev pripomb. Predstavnik je postavil vprašanje glede govorilnih
ur in ravnateljica pojasni, da bodo v naslednjem šolskem letu govorilne ure na isti dan, s polurnim
zamikom za razredno in predmetno stopnjo. Na ta način bi starši lahko opravili razgovore za vse svoje
otroke hkrati. Večina staršev se je s tem strinjala.
4A) Vse v redu, cene DZ potrjene.
5A) Vse v redu, pohvala razredničarki.
5B) Vse v redu, razen dileme okrog potrditve cen DZ.
6B) Vse v redu, cene DZ potrjene.
8A) Tabor odlično uspel, starši si želijo za razrednika g. Luka Blaganje.
8B) Vse v redu, cene DZ potrjene.
8C) Vse v redu.
9B) Vse v redu. Starši so bili izjemno zadovoljni s odločitvijo za končni izlet po slovenski obali.
Pohvala učiteljici Ani Urški Konjajevi za izčrpna poročila v OPB na roditeljskih sestankih.
Gospod Maffi je pohvalil učitelje na šoli.
Ad3)
Ravnateljica je na kratko obrazložila okvirni načrt dela v š.l. 2013/14:
Oblike diferenciacije. Pravilnik ne velja več.
Predlogi nadstandardnih programov: (plavanje v 1., 3. in 6. razredu; ekskurzija in valeta v 9.
r.; plačljivi dnevi dejavnosti);
Naravoslovni tabori in šole v naravi. Cena je izračunana na podlagi 80% udeležbe. Če bo
prijavljenih manj učencev, se tabor odpove. V nasprotnem primeru se cena zniža. V bodoče pa
bodo morali prijavljeni učenci s podpisano pogodbo navesti utemeljen razlog (potrdilo
zdravnika) za odpoved na taborih. Učiteljica B. Skodlar je na kratko povedala o poteku tabora
v 2. razredih.
V prvi razred imamo trenutno vpisanih 50 otrok. Štiri smo zavrnili, vendar smo po pritožbi
staršev na pritožbeno komisijo, tri otroke sprejeli.
Izbirni predmeti so objavljeni na šolski spletni strani;
Prevoz v/iz Tomačevo ostaja isto, kot letos;
Publikacija bo objavljena na spletu, pomembnejši datumi pa v tiskani obliki;
Razredne ure in daljši odmor se je izkazal za dobro odločitev.
Sprejet je bil
Sklep 3: na februarskih roditeljskih sestankih bomo starše 6. razredov obvestili o izbirnih
predmetih.
Novosti:
Številčne ocene v 3. razredih;
Obvezni NPZ tudi za 6. razrede;
Skupni termin govorilnih ur – drugi delovni ponedeljek v mesecu;
Prijave za prehrano 2013/14 bodo starši prejeli v začetku junija 2013;
Podelitev spričeval, pohval, diplom, priznanj bo 24.6.2013. Odsotni učenci jih bodo lahko
dvignili do konca junija 2013 in od 26.8.2013 dalje;
Ravnateljica pozove starše, naj razmislijo in predlagajo starše in učitelje za šolsko priznanje
MC Jože z obrazložitvijo, najkasneje do 10.6.2013 na e-pošto šole ali ravnateljice.
Ad5)
Poročilo ljubljanskega aktiva svetov staršev, zaradi odsotnosti predstavnika ni bilo podano,
pričakujemo ga na 1. seji v naslednjem šolskem letu .
Seja je bila končana ob 18.55 uri.
Zapisala:
Rjabina Hočevar

Predsednik sveta staršev:
Marjan Režek

