OSNOVNA ŠOLA IDRIJA
LAPAJNETOVA 50
5280 IDRIJA

ZAPISNIK
sestanka sveta staršev, ki je bil v sredo, 3. 1. 2013 ob 17.00 uri
na Osnovni šoli Idrija
Prisotni predstavniki razredov: 1. a, 1. b, 2. a, 2. b, 3. a, 3. b, 3. c, 4. a, 5. a, 5. b, 5. c, 6. a, 6. c, 7. a, 7. b, 7. c, 8. a, 8. b, 9. a,
9. b, 9. c, 1/3, 2., 4. PŠ Godovič, PŠ Zavratec
Opravičila odsotnost: NIS
Odsotni: 4.b, 6.b, PŠIU
Ostali prisotni: Nikolaja Munih, ravnateljica šole, Metka Rupnik, Andrej Brložnik, kandidata za predstavnika staršev v svetu
šole, Anita Jesenko, predstavnica v Notranjskem aktivu svetov staršev
Zapisnikar: Mojca Kokošar
Overovatelja zapisnika:
Nataša Smrdel
Jasmina Velikanje
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika minule seje
2. Poročilo o dejavnosti Zveze aktivov svetov staršev OŠ Slovenije (poroča ga. Anita Jesenko)
3. Volitve predstavnikov staršev v svet šole
4. Razno- pobude, predlogi
Uvodoma je predsednica predlagala spremembo dnevnega reda in sicer:
1. Volitve predstavnikov staršev v svet šole
2. Poročilo o dejavnosti Zveze aktivov svetov staršev OŠ Slovenije (poroča ga. Anita Jesenko)
3. Pregled zapisnika minule seje
4. Razno- pobude, predlogi
K točki 1.
Predstavili so se kandidati staršev za predstavnike v svetu šole Metka Rupnik, Andrej Brložnik, Bogdan Jesenko in Anita Jesenko,
kandidat Aleksander Paglavec je bil odsoten. Prisotni so izvedli tajne volitve.
Komisija v sestavi Petja V. Vončina, Nataša Luša, Greta Vončina je preštela glasovnice in ugotovila, da je za predstavnika matične
šole Metka Rupnik prejela 21 glasov, Andrej Brložnik 11 glasov, Aleksander Paglavec 6 glasov in Bogdan Jesenko 8 glasov.
Predstavnica podružničnih šol je prejela 22 glasov, ena glasovnica je bila nepravilno izpolnjena. Iz navedenega sledi, da so
predstavniki v svetu šole Anita Jesenko, Metka Rupnik in Andrej Brložnik.
K točki 2.
Anita Jesenko je podala poročilo o dejavnosti Zveze aktivov svetov staršev OŠ Slovenije.
K točki 3.
Na zapisnik prisotni nimajo pripomb. Člani sprejmejo
SKLEP: Potrdi se zapisnik prejšnje seje sveta staršev.
K točki 4.
Ravnateljica je odgovarjala na vprašanja, ki so jih predhodno postavili starši.
2. razred
Nadzor v garderobi razredne stopnje.
Ravnateljica je povedala, da so garderobe odklenjene na pobudo sveta staršev v preteklosti. Razredničarki 2. razredov sta učence
spremljali v garderobo in vztrajali, da so jo pospravili ter pri tem ugotovili, da učenci nimajo primernega odnosa do lastne in tuje

imovine. Uvedli sta tudi dežurstvo učencev v garderobi. Nadzor v času podaljšanega bivanja ni mogoč, saj učiteljice ne morejo
zapuščati skupine, da bi nadzorovale dogajanje v garderobi, učenci pa odhajajo ob najrazličnejših urah. Dežurni učenci imajo
nalogo preveriti garderobo.
Zakaj starši ne dobijo preverjanje znanja na vpogled? Nimajo dovolj informacij o otrocih.
Ravnateljica je povedala, da so govorilne ure vsak mesec in sicer v dopoldanskem in popoldanskem terminu, tako da imajo starši
možnost, da pridobijo informacije o svojih otrocih. Preverjanje znanja poteka na različne načine, ne vedno na delovnih listih,
večkrat tudi ustno. Učiteljici z vsebino preizkusov znanja učence predvsem seznanjata ustno, saj na ta način navajata otroke k
odgovornemu odnosu do dela.
Polna torba zvezkov.
Ravnateljica je povedala, da imajo učenci možnost, da zvezke pustijo v šoli, vendar marsikateri otrok sam želi nositi stvari domov.
Učenci ostanejo brez kosila, ker jih učiteljica ne spomni, da morajo na kosilo.
Ravnateljica meni, da naj bi otroci sami poskrbeli za to, da gredo na kosilo.
Ostala vprašanja
Sok, ki naj bi bil pokvarjen.
Ravnateljica je povedala, da je to sok, ki ga učenci niso deležni vsak dan, ker je višjega cenovnega razreda, saj gre za čisti sadni
sok brez dodatkov in konzervansov. Sok ima ustrezne deklaracije. V kuhinji so jo opozorili, da sok včasih vsebuje delce, ki so
posledica tega, da ni kemično obdelan.
Zakaj niso redno objavljene suplence?
Suplence so objavljene redno. Ravnateljica pove, da so suplence v glavnem namenjene učiteljem, če je odsotnost učitelja znana do
časa, so do časa objavljene tudi suplence. Sicer pa so suplence objavljene tudi na oglasni deski za učence.
Zimski športni dan. Ravnateljica pove, da načrtovanje zimskega športnega dne zahteva skrbne priprave (naročilo avtobusov,
zagotovitev zadostnega števila spremljevalcev…), saj imajo učenci možnost izbire, kam bodo šli na športni dan. Decembrski
športni dan je bil odpovedan zaradi otoplitev.
Nabava majic za devetošolce iz sredstev šolskega sklada. Starši naj naslovijo pobudo na šolski sklad, ki pa je prvenstveno
namenjen za podporo finančno šibkejših učencev.
Zbiranje starega papirja. Star papir se zbira v kontejnerju šolskega sklada.
Dodatni pouk v 5. razredu. Dodatni pouk na razredni stopnji je lažje organizirati, na predmetni stopnji pa je to bolj zapleteno, saj
po normativih pripada pol ure dodatnega pouka tedensko na oddelek.
Nadomeščanje ur angleščine za 9. razred. Učenci imajo 2 uri pouka tujega jezika, na današnji dan je 78. dan pouka, iz vpisov v
dnevnik je razvidno, da realizacija odstopa za 1 pedagoško uro. Starši se o tečajih angleščine odločajo individualno. Glede
kadrovske problematike v septembru je ravnateljica še enkrat poudarila, da stvar ni bila urejena, ker šola ni dobila soglasja
ministrstva k novi zaposlitvi. Dokler ni bilo soglasja ministrstva, šola ni mogla objaviti prostega delovnega mesta. Ko je bila
kandidatka za učiteljico angleščine izbrana, je v zadnjem trenutku odstopila od prijave, zato je bilo potrebno razpis ponoviti.
Dobrodelni koncert. Neprimernost določanja višine prispevka, kontrole pri skrinjicah, kjer so se zbirali prostovoljni
prispevki, ni informacije o zbranih sredstvih. Gospa Irma Božič je povedala, da je bila prisotna pri skrinjicah in da nihče ni
nadzoroval, koliko prispevajo posamezniki. Končni znesek zbranih sredstev bo znan, ko bo svoj račun izstavil SAZAS in takrat bo
šolski sklad podal informacijo o zbranih sredstvih.
Godovič 2. razred: ob pojavu uši bi starši želeli, da se jih obvesti z obvestilom v beležki.
Ravnateljica je povedala, da bo na vprašanja odgovarjala na spletni strani.
Predstavnica 5. b da pobudo, da bi starše bolj obveščali o predavanjih, ki potekajo na šoli. Bogdan Jesenko predlaga, da bi bila na
spletni strani OŠ Idrija mogoča prijava na novice. Ravnateljica se bo o tem posvetovala z računalničarko. Nataša Luša predlaga, da
bi šola informacije o predavanjih objavljala tudi na spletnem portalu mesta Idrija (http://www.idrija.ws/).
Sestanek je bil zaključen ob 19.00.

Zapisala:
Mojca Kokošar
Overili:
Nataša Smrdel
Jasmina Velikanje

Predsednica sveta staršev:
Greta Vončina

