OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
LAPAJNETOVA 50
5280 IDRIJA

ZAPISNIK
sestanka sveta staršev 25. 9. 2013 ob 17.00 uri
na Osnovni šoli Idrija
Prisotni: predstavniki razredov: 1. a, 1. b, 2. a, 2. c, 3. b, 4. b, 4. c, 5. a, 5. b, 6. b, 6. c, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 9. a, 9.b,
PŠ Godovič 1-2, PŠ Godovič 3, PŠ Godovič 4-5, PŠ Zavratec, Andrej Brložnik (predstavnik staršev v svetu šole)
Opravičili odsotnost: Metka Rupnik (predstavnica staršev v svetu šole), 4. a, 6. a, 8. c
Odsotni: 1. c, 2. b, 3. a, 7. a, ONIS, PIVP
Ostali prisotni: Nikolaja Munih, ravnateljica šole
Zapisnikar: Mojca Kokošar
Overovatelja zapisnika:
Branko Vončina
Nataša Logar
Sestanek sveta staršev vodi namestnik predsednice Denis Božič. Poimensko predstavi predstavnike staršev.
SKLEP: Ugotovi se, da so bili iz posameznih razredov izbrani predstavniki staršev:
Polona Troha Kleindienst, Jasna Boškin, Lidija Sedej, Erika Habe Langenvalter, Vanda Trošt, Denis Božič, Ivan Jurjavčič, Andreja
Feltrin, Greta Vončina, Jasmina Velikajne, Damijan Kacin, Branko Vončina, Davorin Lampe, Mateja Rupnik, Sabina Lapajne,
Manica Govekar, Ines Fortuna, Darja Govekar Leban, Kristina Kržišnik, Nadja Didič Kenda, Bernarda Tušar, Nataša Logar, Anita
Jesenko, Nataša Smrdel, Natali Požinel, Sašo Pintar, Renata Medved in Samir Pjanić. Andrej Brložnik, Metka Rupnik in Anita
Jesenko so predstavniki staršev v svetu šole. S tem je svet konstituiran.
Dnevni red:
1. Pregled sklepov v šolskem letu 2012/13
2. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka
3. Predstavitev LDN za šolsko leto 2013/14
4. Informacija o NPZ
5. Pobude in predlogi
6. Razno
K točki 1.
Ravnateljica poda pregled sklepov v preteklem šolskem letu. Prisotni nimajo pripomb.
SKLEP: Starši so seznanjeni s pregledom sklepov v preteklem šolskem letu.
K točki 2.
Na zapisnik prisotni nimajo pripomb.
SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje seje sveta staršev.
K točki 3.
Ravnateljica predstavi LDN.
Predstavnik 5. a vpraša, če bo v prihodnjem letu organizirano podaljšano bivanje za 6. razred. Ravnateljica mu pojasni, da je šola
po zakonodaji dolžna organizirati PB do vključno 5. razreda. Za organizacijo podaljšanega bivanja v 6. razredu šola ne dobi
sredstev, zato bi ga lahko organizirali le kot nadstandard, torej bi bil program plačljiv.
Starši 4. razreda vprašajo, kako je s smučarskim tečajem. Ravnateljica pove, da so bili starši predhodnih generacij mnenja, da se
smučarski tečaj ne organizira. Prisotni starši 4. razreda predlagajo, da bi imeli v tretjem razredu možnost, da bi se lahko odločali o
tem, ali bo v 4. razredu organiziran smučarski tečaj.
Ravnateljica poda informacijo o delovanju šolskega sklada in pove, da po odhodu prejšnjega predsednika (njegov otrok je končal
šolanje na OŠ Idrija) starši niso zainteresirani za sodelovanju v šolskem skladu. Šolski sklad tako trenutno nima predsednika. Do
sedaj je bil predsednik vedno zunanji član, saj je tako lahko delovanje transparentno. Pozove prisotne, naj na vse starše prenesejo
prošnjo, da bi bolj aktivno sodelovali v šolskem skladu.

Starši vprašajo, zakaj bodo v tem šolskem letu tri delovne sobote. Ravnateljica razloži, da so vse delovne sobote organizirane
predvsem zaradi sodelovanja z lokalno skupnostjo, tovrstne dejavnosti pa se dogajajo ob sobotah. Z MIZŠ šola v tem trenutku še
nima soglasja k spremembi šolskega koledarja.
K točki 4.
Ravnateljica poda analizo NPZ za 9. razred v šolskem letu 2012/13. Rezultati so bili nadpovprečni. Le ti so odvisni od dela
učiteljev in od generacije učencev ter njihove pripravljenosti za delo.
Poda informacijo, da so z letošnjim letom NPZ obvezni tudi za 6. in 9. razred.
K točki 5.
Starši vprašajo, ali bi poleg telefonskega odjavljanja od šolske prehrane uvedli tudi odjave preko spleta. Nekateri so podali
pripombo, da je včasih težko priti do posameznega učitelja.
SKLEP: Starši bi želeli, da bi bile mogoče odjave kosil in malic preko elektronske pošte. Želeli bi, da bi bili učitelji
dosegljivi na elektronskih naslovih.
Organizacija predavanj za učence. Starše 7. razreda in ostale prisotne zanima, ali bi bilo v okviru šole mogoče tudi za učence
organizirati predavanja z aktualnimi temami. Ravnateljica pove, da so bila nekatera predavanja v preteklosti že izvedena, da šola
vsako leto organizira delavnice o varni rabi interneta, ki jih izvedejo delavci šole. Da pobudo šolskemu skladu, da bi se kakšno
predavanje za otroke financiralo iz šolskega sklada. Aktualne vsebine so večkrat vključene v sam pouk.
Organizacija plesov za mlajše učence. Starše učencev nižjih razredov zanima, če bi se po vzoru nekaterih drugih šol lahko
organiziralo šolske plese tudi za njihove učence, na katerih bi dežurstvo prevzeli sami starši. Ravnateljica pojasni, da so šolski plesi
nadstandard in da je delo učiteljev prostovoljno. Če bi bili starši pripravljeni sodelovati, bi bilo plese za mlajše učence mogoče
organizirati. Predhodno bi bilo potrebno jasno določiti obveznosti in odgovornosti staršev.
Predlog, da bi se roditeljski sestanki začenjali ob 17.30. Ravnateljica meni, da je ustaljena praksa, da se sestanki začenjajo ob
17. uri in da ne obstaja bistven razlog, da bi jih začenjali kasneje.
K točki 6.
V petek, 25. 10., bo po šolskem koledarju za učence prost dan. Starše zanima, če bo na ta dan organizirano varstvo za
učence. Ravnateljica pove, da bo varstvo organizirano, če bo to potrebno. S starši se bodo dogovarjali po posameznih primerih.
Predstavnico 3. b zanima, kako bo s publikacijo šole. Ravnateljica pove, da je šola po zakonu dolžna publikacijo objaviti do
30. septembra. Letošnja publikacija je že objavljena na spletni strani OŠ Idrija. Šola skladno s predpisi ni več dolžna izdajati
publikacije v tiskani obliki.
Starši učencev 2. razreda so opozorili, da nekateri učenci ne dosežejo garderobnih omaric. Ravnateljica pojasni, da so v prvih
dneh učiteljice poskrbele, da so učenci zamenjali omarice tako, da jih zdaj vsi dosežejo.
Predstavnica 6. b opozori, da imajo nekateri učenci ključe, ki odprejo vse omarice. Ravnateljica pove, da je v lanskem letu
prišlo do kraje univerzalnega ključa. Zadevo bi lahko uredili tako, da bi menjali vse ključavnice, vendar šola trenutno nima
sredstev za ta namen. Prosi vse starše, naj opozorijo učence, naj bodo pozorni in morebitna opažanja takoj javijo na upravo šole.
Starši učencev razredne stopnje povejo, da učenci puščajo torbe v garderobi, ko gredo na kosilo, in te torbe ovirajo prehod.
Ravnateljica pove, da je stvar v reševanju.
Predstavnica 4. b vpraša, če učenci lahko z raznimi slikami polepijo garderobne omarice. Ravnateljica razloži, da imajo
učenci vsako leto druge omarice in zato lepljenje ni dovoljeno.
Gospa Anita Jesenko pohvali razrednika 6. a, ki starše obvešča o tekočih dogodkih (predavanja, roditeljski sestanki) preko sporočil
v eAsistentu. Tudi ostali starši bi si želeli podobne komunikacije. Predstavnica 1. b in 2. c pohvalita razredničarki, ki že
uporabljata komunikacijo preko spletne strani razreda.
SKLEP: Starši dajejo pobudo, da se jih o aktualnih dogodkih obvešča preko elektronske pošte ali spletne strani razreda.
Rezultati ankete o šolski prehrani. Ravnateljica v tem trenutku ne razpolaga z rezultati, starše bo z njimi seznanila naknadno.
Prilagajanje šolskih obveznosti za športnike in umetnike. Ravnateljica pove, da se je zakonodaja za pridobitev statusa
perspektivnega in vrhunskega športnika in umetnika spremenila. Pogoji za pridobitev so bolj zahtevni. Na OŠ Idrija so se odločili,
da bodo kljub temu upoštevali tudi določila starega pravilnika v primerih, ko učenec izpolnjuje šolske obveznosti. Pravilnik bo
objavljen na spletni strani šole.
Sestanek je bil končan ob 19.45
Zapisala:
Mojca Kokošar
Overila:
Nataša Logar
Branko Vončina

Namestnik predsednice sveta staršev:
Denis Božič

