OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
LAPAJNETOVA 50
5280 IDRIJA

ZAPISNIK
sestanka sveta staršev, ki je bil v torek, 27. 9. 2015 ob 17. uri
na Osnovni šoli Idrija
Prisotni predstavniki razredov: 1. a, 1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 2. c, 3. a, 3. b, 3. c, 4. a, 4. b, 4. c, 5. a, 5. b, 5. c, 6. a, 6. b, 6. c, 7. a,
7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 8. c, 9. a, 9. b, 1. in 2. PŠ Godovič, 3. PŠ Godovič, 4. in 5. Godovič, PŠ Zavratec, NIS
Opravičili odsotnost: 9. c, PPVI, Andrej Brložnik
Ostali prisotni: Ivica Vončina, ravnateljica šole, Zdenka Rejc in Zdenka Skrt, pomočnici ravnateljice, Metka Rupnik,
predstavnica staršev v svetu šole
Zapisnikar: Mojca Kokošar

Sestanek sveta staršev je v uvodnem delu vodila ravnateljica Ivica Vončina. Predlagala je spremembo dnevnega reda:
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka in poročilo dosedanje predsednice sveta staršev
2. Predstavitev vloge in delovanja sveta staršev
3. Volitve predsednika sveta staršev (namestnika) in volitve predstavnikov staršev v svet šole
4. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta (LDN) za šolsko leto 2015/16
5. Predstavitev LDN za šolsko leto 2016/17
6. Vzgojni načrt in Pravila šole
7. Načrt šolskih poti
8. Pobude in predlogi
SKLEP: Prisotni so se strinjali s spremembo dnevnega reda.
K točki 1.
Prisotni niso imeli pripomb na zapisnik. Ravnateljica je podala poročilo o izpolnjenosti delovnih zvezkov v prejšnjem šolskem letu.
Ta je bila po poročanju nekaterih staršev ob koncu šolskega leta zadovoljiva. Zagotovila je, da bo sproti preverjala uporabo
delovnih zvezkov.
Svetniki so sprejeli
SKLEP: Sprejme se zapisnik prejšnjega sestanka sveta staršev. Svetniki se seznanijo s poročilom predsednice sveta staršev.
K točki 2.
Anita Jesenko je predstavila vlogo in delovanja sveta staršev kot je opredeljeno v 66. členu Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter starše pozvala, naj se aktivno vključujejo v dejavnosti, kadar je to mogoče.
K točki 3.
Svetniki so za predsednico sveta staršev predlagali Anito Jesenko in za namestnika Primoža Jurjavčiča. Vsi člani so se strinjali s
predlogoma.
Za predstavnike staršev v svet šole so bili predlagani: Metka Rupnik (drugi mandat), Davorin Lampe in Mitja Dežela. Vsi prisotni
se strinjali s predlaganim.
SKLEP: Anita Jesenko je imenovana za predsednico sveta staršev. Za namestnika je imenovan Primož Jurjavčič. Za
predstavnike staršev v svetu šole so imenovani: Metka Rupnik, Davorin Lampe in Mitja Dežela.
Vodenje sestanka je prevzela predsednica Anita Jesenko.

K točki 4.
Ravnateljica je predstavila realizacijo LDN za preteklo šolsko leto.
SKLEP: Člani sveta staršev so se seznanili z realizacijo LDN.
K točki 5.
Ravnateljica je predstavila LDN za šolsko leto 2016/17. Podrobneje je predstavila nadstandardne dejavnosti, ki jih večinoma
sofinancirajo tudi starši. Davorin Lampe je v imenu šolskega sklada pozval prisotne, naj obvestijo vse starše, da se lahko v primeru
težav v zvezi s plačevanjem nadstandardnih dejavnosti za pomoč obrnejo na šolski sklad. Tako bodo imeli vsi učenci enake
možnosti za sodelovanje v teh dejavnostih.
Starši so povedali, da nekateri učenci niso dobili prijavnic za delavnice socialnih veščin. Ravnateljica bo o tem vprašala mentorico
Marjo Šifrer Vehar in predstavnikom staršev četrtega in petega razreda sporočila informacijo preko elektronske pošte.
SKLEP: Člani sveta staršev so se seznanili z LDN za šolsko leto 2016/17.
K točki 6.
Anita Jesenko je podala poročilo o oblikovanju Vzgojnega načrta in Pravil šole. Davorin Lampe je predlagal, da bi Pravila šole
dopolnili s prilogo o pohvalah in nagradah učencev, ki bi bila enako obširna kot tista o ukrepih ob kršitvah pravil.
Ravnateljica je pojasnila, da bo šola med letom oblikovala tudi prilogo o pohvalah in nagradah učencev.
V zvezi z vsebino pravil šole je predstavnik 1. a povedal, da se ne strinja, da starši ne smejo v šolo z otroškimi vozički.
Ravnateljica mu je razložila, da je bil ta ukrep sprejet zaradi varnosti vseh učencev in ostalih prisotnih v prostorih šole. Prisotni so
po razpravi predlagali, da bi učenci prvega razreda, ki jih v šolo pripeljejo starši z dojenčkom v vozičku, v dogovoru z
razredničarko sami odhajali iz garderobe v razred ali pa bi dežurni učenec poskrbel za spremstvo otroka, če bi bil takrat že prisoten.
Predstavnica 4. in 5. g je posredovala skrb starša, da so dokumenti kljub prenovi še vedno obsežni in da je potrebno poskrbeti za
ustrezno predstavitev učencem nižjih razredov.
SKLEP: Člani sveta staršev so se seznanili in so razpravljali o Pravilih šole in Vzgojnem načrta ter podali predloge za
dopolnitve. Menijo, da so pravila živ dokument, ki se ves čas spreminja in dopolnjuje.
K točki 7.
Ravnateljica je podala nekaj poudarkov iz Načrta šolskih poti. Ta zdaj vsebuje načrt poti za območje centralne šole, se pa bo
dopolnil z načrtom varnih šolskih poti za podružnici. Predstavnica 5. a je opozorila, da učenci vozači pri čakanju na avtobuse ne
čakajo samo na avtobusni postaji, ampak tudi na drugih, manj primernih mestih. Ravnateljica je pozvala starše vozačev, naj
opozorijo učence na varnost pri čakanju na avtobus, prav tako pa bodo otroke opozorili tudi učitelji na šoli. Predstavnik 1. a je
predlagal, da bi promet po centru mesta omejili na 30 km/h.
SKLEP: Člani sveta staršev so se seznanili in razpravljali o predlogu Načrta šolskih poti.
K točki 8.
Ravnateljica je prosila, da starši na računih preverijo, če imajo dolgove, ki nastanejo zaradi napačnega vnosa položnice v spletno
banko (gre za majhne vsote) in jih dodajo k znesku za prihodnji mesec. Povedala je, da učencem, katerih starši so največji dolžniki
in dolgov ni mogoče izterjati po sodni poti, žal šola ne bo več mogla omogočati nadstandardnega programa. V šoli skušajo staršem
vedno pomagati, predlagajo jim, da zaprosijo za pomoč (šolski sklad, botrstvo…), vendar se starši včasih niti ne oglašajo na telefon
in je komunikacija z njimi nemogoča. Vsi taki primeri bodo obravnavani individualno. Šola bo skrajne ukrepe uporabila le v
skrajnih primerih.
Predsednica šolskega sklada je razložila namen šolskega sklada in podala načrt dela v novem šolskem letu. Šolski sklad bo v
prostorih šole zbiral pohodne čevlje in oblačila ter nahrbtnike, ki jih bodo za prostovoljne prispevke ponudili na kmečki tržnici
8. 10. 2016. Tudi letos bodo organizirali dobrodelni koncert, zbiranje starega papirja, pohod na Hleviše. Vse akcije bodo objavljene
na spletni strani šole. Pozvala je vse starše OŠ Idrija, naj po svojih močeh prispevajo papir v okviru akcije zbiranja papirja. Oddaja
papirja je mogoča skozi celo šolsko leto, in sicer v kontejner za papir (papirožer), ki se nahaja na dvorišču za šolo. Devetošolcem
bo v primeru, da bodo zbrali dovolj papirja, šolski sklad prispeval nekaj sredstev za končni izlet.
Vsi dokumenti šolskega sklada so objavljeni na spletni strani šole.
V šolski sklad je bilo potrebno izvoliti novega člana. Člani sveta staršev so predlagali Vladimirja Andderja.
SKLEP: Vladimir Andder je imenovan za člana šolskega sklada.
Ravnateljica je povabila starše, da se udeležijo predavanj in izobraževanja v okviru Kluba staršev. Datumi predavanj so objavljeni
na spletni strani šole. Vsi prisotni lahko poskrbijo za informiranje o posameznih dogodkih.
1. b Starši bi želeli, da bi se na dvorišču uredilo več sence za učence. Ravnateljica: zasenčenje je že urejeno v največjem možnem
obsegu.
2. c Ena od mam se je pritožila, ker je bil športni dan organiziran v dežju. Prisotni starši so povedali, da je bilo na roditeljskem
sestanku staršem povedano, da bo športni dan organiziran v vsakem vremenu.
3. b Problem podaljšanega bivanja: učenci nimajo narejene domače naloge, ker so predolgo na dvorišču. Predstavnik 4. b je
povedal, da je so učiteljice podaljšanega bivanja na roditeljskem sestanku natančno razložile, kako je organizirano delo v
podaljšanem bivanju. Med drugim so povedale, da učenci po pouku rabijo odmor, preden začnejo pisati domačo nalogo. Prisotni

starši so poudarili, naj se starši udeležujejo roditeljskih sestankov, saj jim tam učitelji in učiteljice podajo vse informacije in tako
dobijo pojasnila iz prve roke.
Dodatni pouk iz matematike: zakaj je organiziran samo pred tekmovanjem? Ravnateljica: dodatni pouk je organiziran v skladu z
razpoložljivim številom ur in prilagojen tudi drugim dejavnostim, ki v istem času potekajo na šoli.
7. a in 7. c Učenci sedmih razredov še niso bili na CŠOD. Starše zanima, kdaj bodo sploh šli. Ravnateljica: kot so bili starši
obveščeni že na zadnjem sestanku sveta staršev, je bivanje učencev v CŠOD organizirano drugem, četrtem in osmem razredu.
Učenci 6. razreda gredo v šolo v naravi na Lošinj. Letošnji sedmošolci bodo šli v CŠOD naslednje šolsko leto.
8. a Učenci naj bi prihajali domov lačni (od kosila). Starše zanima, če bi lahko proti doplačilu učenci dobili večje porcije.
Ravnateljica: o tem šola ni razmišljala, če učenci pojedo celo kosilo in po potrebi vzamejo še dodatek, niso lačni. Zdenka Rejc je
povedala, da opaža, da mnogo učencev ne vzame ali ne poje celotnega kosila. Pomembno je tudi, da učenci pred odhodom v šolo
zajtrkujejo.
Učenci naj bi bili v "nivoje" razvrščeni brez vednosti staršev. Ravnateljica: nivojev ni več, pouk je v osmem in devetem razredu
organiziran v obliki učnih skupin. Zdenka Skrt: vsi starši so bili na roditeljskem sestanku podrobno seznanjeni s spremembami v
zadnji triadi OŠ, kamor spada tudi pouk o učnih skupinah; prav tako so razredniki sedmega razreda na roditeljskem sestanku v
prejšnjem šolskem letu spregovorili o delu v učnih skupinah. V konkretnem primeru naj se obrnejo na učiteljico matematike, saj je
prehajanje med učnimi skupinami vedno mogoče. Ali je bila narejena analiza, ali je tak način uspešen? Ravnateljica: rezultati
nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) kažejo, da je sistem učnih skupin učinkovit.
Zakaj učenci bivšega sedmega razreda niso izpolnjevali ankete o motivaciji? Anketa je bila kot ukrep izvedena v osmem razredu,
saj je bil učni uspeh ob polletju zelo slab.
Starši so na roditeljskem sestanku dali več pripomb na različne učitelje, rezultati niso vidni. Predstavnica 2. a je vprašala, ali imajo
učenci možnost s svojimi idejami prispevati, da bi bil pouk kemije bolj zanimiv. Ravnateljica: ves čas poteka delo z učitelji.
Dopolnilni pouk: želeli bi, da bi učitelj določil, kateri učenci morajo hoditi k dopolnilnemu pouku. Ravnateljica: učitelji to že
delajo, ne morejo pa učenca prisiliti, da bi hodil k dopolnilnem pouku. Starši naj take probleme rešujejo neposredno z učitelji na
govorilni uri.
Domače naloge: zakaj učitelji v primeru, da ne naredijo celotne domače naloge v dnevnik zapišejo, da je bil učenec brez domače
naloge. Ravnateljica: domača naloga je popolna, če so rešene vse naloge. Kadar učenci snovi ne razumejo in zato ne naredijo
celotne naloge, lahko učitelja zaprosijo za pomoč pred poukom.
8. b Predstavljena je bila dobra praksa malih ocen, ki jo izvajajo na nekaterih šolah. Pri določenih predmetih bi učenci pisali več
testov, ki bi omogočali več ocen. Ravnateljica: ocenjevanje poteka po veljavni zakonodaji, ki tovrstnega ocenjevanja ne vključuje.
Takšno ocenjevanje bi lahko poskusno uvedli v okviru inovativnega projekta in bi se lahko izvedlo s predhodnimi pripravami nanj.
Podpreti bi ga morali vsi starši v razredu, kjer bi ga izvajali. Starši so se strinjali, da bi šola poskušala izpeljati tak projekt.
9. a Starše zanima, če bo letos omogočen vpogled v redovalnico. Starši lahko uredijo dostop do redovalnice na spletni strani
Lopolis.si (http://www.lopolis.si/?MeniZgorajID=11). Pristopno izjavo oddajo v pisarni pomočnic ravnateljice.
PŠ Godovič Predstavnik 1. in 2. razreda je pohvalil učiteljice, ki so organizirale obisk Pikinega festivala v Velenju.
Prosili so, če lahko šola pred zimo opozori pristojne (krajevno skupnost), da bodo v primeru snega redno čistili parkirišče, sama pa
poskrbi za očiščen dostop do vhoda. Prosijo so, če lahko učiteljica angleščine pride na naslednji roditeljski sestanek, da predstavi
pouk angleščine.
Predstavnica 4. in 5. razreda je predlagala, da šola pretehta, ali je smiselno, da učenci zavijajo delovne zvezke, saj jih kupljeni
plastični ovitki delovnih zvezkov ne ščitijo najbolje. Meni, da je zavijanje v plastično folijo ali v plastične ovitke v nasprotju z eko
usmeritvijo šole. Učbenike je seveda potrebno zavijati, če želimo, da se jih uporablja več let, platnice pa so vedno slabše kakovosti.
Učenci ali starši zavijajo učbenike na različne načine, ki včasih učbenikov ne zaščitijo ustrezno. Zato je predlagala, da bi jih zavili
enotno in ustrezno v šolski knjižnici, kot je to praksa v nekaterih šolah. Ravnateljica je povedala, da zaradi velikega števila
učbenikov to ni mogoče. Učbenike je potrebno na novo zaviti tudi zaradi higiene.
Kako bodo mlajši učenci razumeli Pravila šole? Ravnateljica: učitelji bodo vsem učencem razložili pravila na način, ki bo primeren
njihovi starosti.
PŠ Zavratec Predstavnik staršev je pohvali sodelovanje z učiteljico in šolo. Ravnateljica je pohvalila sodelovanje s starši in se jim
je zahvalila za podporo. Povedala je, da bodo v prihodnjem letu na PŠ Zavratec le trije učenci in da si bo na Občini Idrija
prizadevala, da bi šola v Zavratcu kljub temu ostala.
Sestanek je bil končan ob 20. 40.

Zapisala:
Mojca Kokošar

Predsednica sveta staršev:
Anita Jesenko

