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Številka: 900-4/2017-9
Datum: 26.09.2017
ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, z dne 26.09.2017, ob 18.00 uri v
zbornici šole

Prisotni člani sveta:
Valentina Urbančič, Katarina Mole, Tina Kracina(NM), Katja Černuta, Boštjan Bobič Zabreščak,
Marjeta Fratina Uršič, Metka Kravanja, Bernarda Jarc, Peter Kanalec, Sanja Jurada Koren(NM),
Vasja Obid, Petra Danjelič, Enisa Bizjak, Miranda Lesjak, Martina Šturm, Katja Bajt, Veronika
Leban, Jerneja Berginc.
Odsotni: Dejan Luzar, Tanja Mašera, Darija Hauptman Zavec
Drugi prisotni: ravnateljica Melita Jakelj, pomočnik ravnateljice Simon Skočir.
Sestanek je do konstituiranja sveta staršev za tekoče šolsko leto vodila ravnateljica Melita Jakelj
nato novoizvoljeni predsednik sveta staršev.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Konstituiranje sveta staršev za tekoče šolsko leto.
Pregled in potrditev zapisnika četrte redne seje, 900-4/2017-8.
Obravnava in potrditev zaključnega poročila za šol. leto 2016/17.
Obravnava in potrditev LDN za šol leto 2017/18, Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda.
Predlogi in pobude.
Razno.

Zapis sestanka:
AD1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Ravnateljica ugotovi sklepčnost in predlaga, da se sestanek nadaljuje po predlaganem dnevnem
redu. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
1. Sprejme se dnevni red.
AD2.) Konstituiranje sveta staršev za tekoče šolsko leto
Ravnateljica predstavi nove predstavnike razredov, tj. člane sveta staršev: Valentina Urbančič
(1.a), Katarina Mole (1.b), Boštjan Bobič Zabreščak (5.a), Marjeta Fratina Uršič (5.b), Metka
Kravanja (6.a), Vasja Obid (8.a), Petra Danjelič (9.a), Miranda Lesjak (POŠ Breginj), Martina
Šturm (POŠ Smast), Veronika Leban (POŠ Drežnica). Člani sveta staršev soglasno sprejmejo
sklep:
2. Verificirajo se mandati novih članov sveta.
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Ravnateljica predlaga, da se pred izvolitvijo predsednika, namestnika in tajnika sveta staršev, člani
in članice sveta staršev, najprej izrečejo o načinu glasovanja. Omeni, da so po poslovniku volitve
tajne ali javne. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
3. Volitve predsednika, namestnika in tajnika se izvede z javnim glasovanjem.
V glasovanje za predsednika je po privolitvi v kandidaturo, kot kandidat predlagan Boštjan Bobič
Zabreščak. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
4. Za predsednika sveta staršev se imenuje Boštjan Bobič Zabreščak.
V glasovanje za namestnika predsednika je po privolitvi v kandidaturo, kot kandidat predlagan
Peter Kanalec. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
5. Za namestnika predsednika sveta staršev se imenuje Peter Kanalec.
Novoizvoljeni predsednik sveta staršev predlaga, da se imenuje dodatni podpredsednik. V
glasovanje za podpredsednico je po privolitvi v kandidaturo, kot kandidat predlagana Miranda
Lesjak. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
6. Za podpredsednico sveta staršev se imenuje Miranda Lesjak.
V glasovanje za tajnika sveta staršev je po privolitvi v kandidaturo, kot kandidat predlagana Katja
Bajt. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
7. Za tajnika sveta staršev se imenuje Katja Bajt.
Novoizvoljeno predsedstvo sveta staršev prevzame svojo funkcijo in vodenje sestanka.
AD3.) Pregled in potrditev zapisnika četrte redne seje, 900-4/2017-8
Predsednik da na glasovanje potrditev zapisnika 4. redne seje, 900-4/2017-8. Po opravljenem
javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
8. Potrdi se zapisnik 4. redne seje Sveta staršev 900-4/2017-8.
AD4.) Obravnava in potrditev zaključnega poročila za šol. Leto 2016/17
Ravnateljica predstavi zaključno poročilo za šol. leto 2016/17, ki so ga člani dobili kot gradivo za
sejo:
- Učni uspeh je bil 99,7 %.
- Pri pregledu športnega kartona smo po uspešnosti nad povprečjem vseh OŠ.
- Predstavljena nam je bila anketa, ki jo izpolnjujejo naši učenci prvih letnikov srednjih in
poklicnih šol.
Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
9. Potrdi se zaključno poročilo za šolsko leto 2016/17.
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AD5.) Obravnava in potrditev LDN za šol. leto 2017/18, Vzgojnega načrta in Pravil šolskega
reda
Ravnateljica pred predstavitvijo LDN -ja za tekoče šolsko leto omeni, da je Publikacija dostopna na
spletni strani šole delovna verzija (brez likovne opreme), kjer so objavljeni tudi urniki interesnih
dejavnosti in dopolnilnega pouka, kar je bilo predlagano na lanski redni seji.
Ravnateljica izpostavi glavne točke LDN -ja za šolsko leto 2017/18:
- Na medpredmetni stopnji ostaja tema na 50 -letnico osnovne šole, ki bo svoj vrhunec
dosegla aprila 2018.
- Letošnje šolsko leto obiskuje 330 učenk in učencev. Zelo močna je generacija prvošolcev.
Skupno jih je kar 55.
- Nadja Rejec ostaja vodja šolske prehrane.
- Spodbujali bodo argumentirano izražanje mnenj in stališč ter razvijanje kritičnega mišljenja
pri učencih.
- Nadaljevali bodo z digitalizacijo vzgojno-učnega načrta, kjer je to smiselno.
- Dodatni pouk za otroke od 6. do 9. razreda poteka po urniku, ki je objavljen na spletni
strani šole.
- Podaljšano bivanje bo na centralni šoli potekalo do 16:30 ure ob torkih, ostale dni bodo od
konca podaljšanega bivanja do 16.30 potekale dejavnosti Popestrimo šolo.. Učna ura
ostaja kot vsa leta med 13:30 in 14:15 uro. Na podružničnih šolah ostajajo stvari utečene in
nespremenjene.
- Letošnja zimska šola v naravi za 6. razred bo letos v Kranjski gori.
- Dodatni predmet iz NPZ -ja bo letos iz predmeta glasba.
- Konec oktobra bo za otroke 3. triade izveden tabor Robotika.
- Predstavljeni so bili projekti, ki se bodo odvijali v letošnjem šolskem letu kot so: E-twining,
projekt NA-MA, Unesco šola, bralna pismenost, učenje v dvojicah, šolska mediacija,
prostovoljstvo, simbioza, medgeneracijsko sodelovanje, knjižnična noč knjige, popestrimo
šolo,..
- Pri pregledu nadstandardnih dejavnosti predsednik spomni na tabelo stroškov, ki bi jo
lahko predstavili v LDN -ju. Tako bi starši dobili uvid v potrebna sredstva za izvedbo
programa v posameznem razredu.
- Izpostavi se vloga multiplikatorja, ki naj bi izvajal varstvo vozačev namesto da bi opravljal
svojo dejavnost. Ravnateljica pojasni, da multiplikator ne sme opravljati enako ali podobno
funkcijo kot jo sicer šola, saj gre v tem primeru za dvojno plačilo iste dejavnosti, kar pa ni
dovoljeno. Temu primerno so skrajšali tudi čas OPB in prilagodili dejavnosti.
- Izpostavi se težavo »blok ur« za izvedbo predmeta angleščina na podružničnih šolah.
Starši so mnenja, da sta dve zaporedni uri prenaporni, po drugi strani, pa se predmet
izvede samo enkrat na teden. Kar je za učenje tujega jezika, kjer je zaželena
konsistentnost, nerodna izvedba. Pomočnik ravnateljice pojasni, da je sestavljanje urnikov
zahtevno delo in da letos spremembe niso več mogoče. Obrazloži težavo z zasedenostjo
učiteljice za angleščino na podružnični šoli. Za njeno eno uro prisotnosti se dejansko porabi
tri šolske ure. Obljubi, da bodo v prihodnjem šolskem letu poskušali z boljšo izvedbo.
Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
10. Potrdi se LDN za šolsko leto 2017/18.
V nadaljevanju ravnateljica predstavi spremembe Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda:
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Alinejo »ogrožanje življenja in zdravja učencev in delavcev šole« iz 9.b člena – težje kršitve
v 9.c člen – najtežje kršitve, za katere je predviden ukrep ravnatelja.
V 24.a člen Pravil šolskega reda se doda: »V času pouka, pred njim in po njem učenci ne
smejo zapuščati šole in šolskega okoliša brez pisnega dovoljenja staršev.«.

V razpravi je bilo s strani staršev postavljeno vprašanje glede nameščenih kamer na vhodu v šolo.
Ravnateljica pojasni, da so se iz razloga preprečevanja vandalizma in varstva vozačev za-to
odločali dlje časa. Končna odločitev je padla junija medtem ko so bile kamere nameščene
septembra.
Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
11. Potrdi se seznanjenost s spremembami Vzgojnega načrta in Pravili šolskega reda.
AD6.) Predlogi in pobude
-

-

-

-

Nadstrešek za kolesa. Ravnateljica pove, da je bil odgovor občine po finančni pomoči pri
izvedbi projekta negativen. Šola si mora sredstva za izvedbo nadstreška pridobiti drugje.
Trenutna ocena vrednosti projekta je 4.ooo,oo EUR. Iz redarske službe so obljubili za
pomoč v obliki posredovanje predloga občini po postavitvi stojal za kolesa.
Postajališča za šolski avtobus. Na roditeljskem sestanku v Smasteh so starši izpostavili
problem postajališča za šolski avtobus, ki ga ni. Ker otroci čakajo na robu glavne ceste,
zaradi varnosti, predlagajo, da naj otroke pobirajo pred trgovino kjer je več prostora in ni na
samem cestišču. Ravnateljica je z zadevo seznanjena in da bodo skupaj z Avrigom in
redarjem dobili primernejšo rešitev.
Spletna stran šole. Starši so izpostavili ažurnost spletne strani šole. Ob začetku šolskega
leta spletno stran zasedajo vsebine preteklega šolskega leta in posledično zavajajo.
Predlaga se, da se pri objavah navede datum objave. Ravnateljica pojasni, da je ravno ob
začetku šolskega leta veliko dela in da se bodo v prihodnje potrudili za ažurnost spletne
strani. Z zadovoljstvom je izpostavila, da je spletna stran šole zelo dobro obiskana.
Delovni zvezki. Predsednik spomni, da bomo letos v svetu staršev izvedli pregled
izpolnjenosti delovnih zvezkov. Sama izvedba bo dorečena do konca koledarskega leta, tj.
decembra.
E-twining. Ogledali smo si filmček, ki je nastal v okviru projekta e-twining z naslovom
»Primary school Kobarid«, ki je dosegljiv na povezavi:
https://www.youtube.com/watch?v=4Cc2-D9mvQI

Seja sveta staršev je bila zaključen ob 19:00 uri.

Zapisala:
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Boštjan Bobič Zabreščak

Pregled sprejetih sklepov Sveta staršev:
1. Sprejme se dnevni red.
2. Verificirajo se mandati novih članov sveta.
3. Volitve predsednika, namestnika in tajnika se izvede z javnim glasovanjem.
4. Za predsednika sveta staršev se imenuje Boštjan Bobič Zabreščak.
5. Za namestnika predsednika sveta staršev se imenuje Peter Kanalec.
6. Za podpredsednico sveta staršev se imenuje Miranda Lesjak.
7. Za tajnika sveta staršev se imenuje Katja Bajt.
8. Potrdi se zapisnik 4. redne seje Sveta staršev 900-4/2017-8.
9. Potrdi se zaključno poročilo za šolsko leto 2016/17.
10. Potrdi se LDN za šolsko leto 2017/18.
11. Potrdi se seznanjenost s spremembami Vzgojnega načrta in Pravili šolskega reda.

Priloge:

Vabilo
Seznam prisotnosti
______________________________________________________________Konec zapisnika__
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