ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2013/2014
z dne 2. 6. 2014 ob 17. uri v zbornici OŠ Jožeta Moškriča
Prisotni: predstavniki razredov, ravnateljica Simona Kralj, pomočnica Julijana Kranjčec, psiholog Vladimir Sepič, predstavniki strokovnih aktivov
Opravičeno odsotni: lista prisotnosti
Neopravičeno odsotni: lista prisotnosti
Sejo vodil: predsednik sveta staršev
Zapisnikar: Rjabina Hočevar
Priložena lista prisotnih in priloge k dnevnemu redu so sestavni deli tega zapisnika.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Delovni zvezki za šolsko leto 2014/15 (potrditev cen za posamezne razrede)
3. Okvirna organizacija dela v š. l. 2014/15
4. Pobude, predlogi, mnenja staršev
5. Poročilo ljubljanskega aktiva sveta staršev
Na dnevni red ni bilo pripomb.
Sklep 1: dnevni red se potrdi.
Ad1)
Predsednik je zaprosil, naj se zapisniki na šolski spletni strani sproti ažurirajo.
Ravnateljica je v zvezi s sklepom 4. druge redne seji povedala, da OŠ Nove Fužine ostaja dobavitelj šolske prehrane.
Predstavnica 2. B razreda je pripomnila, da je hrana slaba in da je potrebno redno tedensko kontrolirati spisek dietnih obrokov.
Ravnateljica bo sklicala sestanek komisije za prehrano, kamor bodo povabili tudi ravnateljico in vodjo prehrane na OŠ Nove Fužine; sestanek
bo sklican zadnji teden v juniju 2014.
Učiteljica v OPB pa je pripomnila, da gre – glede na opažanja – za precejšnjo razvajenost otrok.
Predsednik je predlagal, naj bi se hrana pokušala, oziroma, da bi učenci z anketami ocenjevali prehrano. Ravnateljica je povedala, da pride to v
poštev v naslednjem šolskem letu.
Sprejet je bil
Sklep 2: zapisnika 2. redne in 3. dopisne seje se potrdita in obesita na šolsko spletno stran.
Ad2)
Ravnateljica je predstavila cene DZ za prihodnje šolsko leto in opomnila starše, da le potrdijo/zavrnejo cene in ne sodijo o kvaliteti delovnih
zvezkov. Cene DZ od 6. do 9. razreda so nekoliko nižje (priloga).
Na vprašanje enega od staršev je povedala, da DZ ni možno kupovati preko šolskega sklada za učbeniški sklad. Po kratki razpravi je bil sprejet
Sklep 3: svet staršev soglasno potrjuje cenik DZ za šolsko leto 2014/15.
Ad3)
Ravnateljica je predstavila nadstandardne programe v š. l. 2014/15:
-plavanje v 1., 3. in 6. razredu;
-ekskurzija in valeta v 9. razredu;
-plačljivi dnevi dejavnosti, naravoslovni tabori in šole v naravi.
S pričetkom novega šolskega leta bo v primeru poznih odpovedati taborov in šol v naravi, staršem vseeno zaračunan strošek prevoza in
spremljevalnih učiteljev. Dogaja se, da starši podpišejo pogodbo o udeležbi, potem pa nekaj dni pred odhodom sporočijo, da njihov otrok ne gre
na tabor … zaradi raznih tekmovanj ali pa le zato, ker si je učenec premislil. V bodoče bo veljalo le zdravniško opravičilo.
-v prvi razred imamo vpisanih 44 otrok, morda dobimo še kakšnega, saj se bo sosednja šola Vide Pregarc adaptirala. Sprejeli bomo seveda
učence, ki imajo tu sestre in brate, ostale pa le s soglasjem matične šole;
-novost v naslednjem šolskem letu so neobvezni izbirni predmeti – v skupinah bo najmanjše število učencev 12, potekali pa bodo pred uro ali po
pouku;
-učna uspešnost učencev se je v primerjavi s polletjem dvignila in vsa pohvala učiteljem;
-posodobitev in povečanje IKT tehnologije;
-e-asistent bo na voljo tudi staršem (osnovni paket gratis, za ostale pakete doplačilo);
-medsebojna učna pomoč;
-ravnateljica je zaprosila starše še za večjo aktivnost pomoči in donacij v šolski sklad;

-ravnateljica zbira predloge za MC Jožeta – za učitelje in starše;
-prijave za prehrano za naslednje šolsko leto bodo učenci prejeli že v juniju 2014;
-podelitev spričeval bo dne 24. 6. 2014.
Ad4)
1A) Vse v redu, pohvala učiteljicam.
2A) Vse v redu, zelo zadovoljni z učiteljico, ki gre naprej z učenci v 3. razred. Na vprašanje predstavnika za bližnjo pot čez igrišče je ravnateljica
pojasnila, da je to neuradna pot in je ne bomo urejali.
Staršem je ostala barva za asfalt – dostavili jo bodo na šolo.
Za zelo dobro so se izkazali bralni listi, dobra motivacija.
2B) Vse v redu, pohvala učiteljicam. Ravnateljica je povedala, da je pot za prizidkom namenjena le kombijem in ne staršem, ki želijo otroke
pripeljati do vrat.
3A) Pohvalili so garažno razprodajo.
3B) Kljub temu, da predstavnice ni bilo, se je ravnateljica zahvalila gospe Rugelj za popestritev projekta Noč branja.
4A) Nič posebnega, le učenci slabo poslušajo.
4B) Kratka debata na temo heterogenih skupin.
5A) Vse v redu, zadovoljni z učiteljico.
5B) Vse v redu.
6A) Vprašanje predstavnika, kako je s poračunom za šolo v naravi. Pojasnjeno mu je bilo, da je bil znesek zmanjšan oziroma upoštevan zaradi
skrajšanja ŠN zaradi žledu (1 dan).
6B) Pomisleki proti DZ za pouk GVZ.
7B) Debata o učnem uspehu, učenci so vedno bolj glasni, na TD niso upoštevali navodil in učiteljev, špricali so se z vodo …) Težave se
pojavljajo že celo leto in če se vedenje ne bo spremenilo in izboljšalo, bodo razredi premešani.
8A) Vse v redu. Predlog, da bi naši učenci, ki so osvojili nagrade na Zlati kuhalnici, postali tudi preizkuševalci šolske prehrane.
9B) Predstavnik je diskutiral na temo spremstev na šolska tekmovanja.
9C) Vse v redu.
Ad5)
Predstavnik ljubljanskega aktiva sveta staršev je predlagal, da obiščemo spletno stran, kjer je zapisano vse, kar se aktualnega dogaja na aktivu.
Dopolnitev zapisnika z dne 29. 9. 2014, ko je potekala 1. seja sveta staršev:
Ga. Valenčak je pripomnila, da iz zapisnika 4. redne seje (2013/14), pod točko Ad1. ni točno zapisana razprava v zvezi šolske hrane in da je pri
prebiranju zapisnika dobila napačen vtis. Mnenja je, da ne gre toliko za razvajenost otrok, pač pa za kvaliteto in da problem hrane ostaja.
Potrebno je poiskat ustrezne rešitve; je pa pohvalila interes ravnateljice iz OŠ Nove Fužine, ne pa tudi vodje prehrane, gospe Hlupič.

Seja je bila zaključena ob 19.00 uri.

Zapisnikar:
Rjabina Hočevar

Predsednik:
Marjan Režek

