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Številka: 900-4/2017-8
Datum: 5.6.2017
ZAPISNIK
4. redne seje Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, z dne 5.6.2017, ob 18.00 uri v
zbornici šole

Prisotni člani sveta:
predsednik Boštjan Bobič Zabreščak, Katja Černuta, Tanja Uršič, Danica Uršič, Nataša Koren
Štih, Peter Kanalec, Katja Bajt, Vasja Obid, Matej Rot, Tanja Mašera, Bernarda Jarc, Darja Zavec
Hauptman, Andrejka Menič in Jerneja Berginc.
Odsotni: Dejan Luzar, Enisa Bizjak, Andreja Koren
Drugi prisotni: ravnateljica Melita Jakelj, pomočnica ravnateljice Olga Drole, knjižničarka Nina
Melinc Levpušček, multiplikator Peter Janušič ter predsednik Aktiva svetov staršev zgornje
severnoprimorskih OŠ Vlado Trost.
Sestanek je vodil predsednik Boštjan Bobič Zabreščak.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
Pregled in potrditev zapisnika tretje redne seje, 900-4/2017-5.
Aktualna vprašanja.
Podajanje soglasja k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
šolsko leto 2017/18.
Podajanje soglasja k predlogu nadstandardnega programa za šolsko leto 2017/18.
Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda.
Poročila (komisija za prehrano, šolski sklad, Svet zavoda, Aktiv svetov staršev, ZASS)
Predlogi in pobude.
Razno.

Zapis sestanka:
AD1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik ugotovi sklepčnost. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno
sprejmejo sklep:
1. Sprejme se dnevni red.
AD2.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
Predsednik da na glasovanje potrditev zapisnika 3. redne seje, 900-4/2017-5. Po opravljenem
javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
1. Potrdi se zapisnik 3. redne seje Sveta staršev 900-4/2017-5.
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AD3.) Aktualna vprašanja
-

-

-

-

-

-

Učitelji: Starše je zanimalo ali se je ravnateljica pogovorila z učitelji glede problematike
zamujanj učiteljev na prvo uro pouka, pitja kave med poukom,…
Ravnateljica je zatrdila, da se je z dvema izpostavljenima učiteljicama pogovorila.
Odlaganje šolskih torb v času kosila: Ravnateljica predlaga, da se torbe, ki jih nekateri
otroci svojim vrstnikom skrivajo, medtem, ko so le ti na kosilu, pospravljajo v omarico, ali
odložijo v večnamenskem prostoru.
Kako so financirane šole v naravi. Ravnateljica je podala razlago, da Ministrstvo krije eno
šolo v naravi, ki je obvezna tj. letna šola v naravi (izvaja se v 5.razredu v Piranu), ki je
sofinancirana s strani Ministrstva, starši plačajo namestitev in prevoz. Zimska šola v naravi
pa je sofinancirana s strani Občine in s strani sklada + starši. Ni pa obvezna.
Domače naloge v OPB otroci pišejo med učno uro. Ker je obseg nalog in število učencev
različno, vedno ne uspejo končati vseh nalog, prav tako ne uspejo individualno pregledati
vseh nalog. Nekateri učenci jih končajo vedno, nekateri nikoli. Zato ravnateljica apelira na
starše, da tudi sami doma pregledajo nalogo. Glede »kljukanja« pravilnih rezultatov pa
pojasni, da nekatere naloge v šoli pregledujejo skupaj, pravilnost svojih odgovorov pa
učenci označujejo sami v svojih zvezkih.
Čiščenje na podružnici Drežnica: Čistilka je zaposlena kot gospodinja za šolo in vrtec, za
vsakega v deležu, kar pomeni, da pripravlja malico in skrbi za čiščenje prostorov. Zaradi
povečanega obsega dela in zaradi diet, so v POŠ Drežnica povečali delež zaposlitve za
eno uro. Ravnateljica je obljubila, da bodo v prihajajočem šolskem letu poskušali
problematiko popoldanskega čiščenja rešiti z drugačno organizacijo urnika.
Predstavnica staršev je ravnateljico vprašala, zakaj se predavanje na temo cepljenja deklet
proti raku na materničnem vratu, po prvem neuspelem poskusu organizacije predavanja, ni
izvedlo na šoli, temveč v Domu Andreja Manfreda. Ravnateljica bo odgovor poiskala pri
svetovalni delavki in bo priskrbela pisni odgovor..
Starši so spraševali, zakaj se staršev ni informiralo, da se neprijeten pripetljaj (izmišljotina
učenke), ni res zgodil. Ali je ta otrok dobil pomoč in ali so bili ostali otroci preventivno
izobraženi in podobnih možnih situacijah. Ravnateljica pojasni svojo odločitev v dani
situaciji. Prevladala je ugotovitev, da se dogodek ni zgodil v razsežnosti, kot se je govorilo
in z namenom zaščite integritete dotičnega otroka. V obrazložitvi pove, da so bili vsi učenci
osveščeni o problematiki in da bo v izogib podobnim situacijam in tudi zaradi naraslega
vandalizma pred šolo, na vhodu šole nameščena varnostna kamera.
Multiplikator: Starši podružničnih šol pozivajo šolo, da se ponujene dejavnosti izvaja tudi na
podružničnih šolah. Ravnateljica pove, da se določene dejavnosti na podružničnih šolah že
izvajajo. S prihajajočim šolskih letom 2017/18 se bo urnik z dejavnostmi multiplikatorja
boljše organiziral. Starši pohvalijo izvajanje in poudarijo navdušenost otrok nad športnimi
dejavnostmi multiplikatorja.
Predsednik povabi multiplikatorja Petra Janušiča k predstavitvi programa njegovega dela;
popestriti šolo izven pouka. Predstavi aktualno izvajane programe ter dejavnosti, ki naj bi
se izvajale v prihajajočem šolskem letu 2017/18. Starši v program za prihodnje šolsko leto
predlagajo vključevanje mentalnega zdravja v šolo npr. kako se sprostiti pred testom, ipd.

AD4.) Podajanje soglasja k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šolsko leto 2017/18.
Knjižničarka, skrbnica učbeniškega sklada poda ključne informacije o izboru učnih gradiv s strani
strokovnega aktiva šole in spomni, da je seznam gradiv objavljen na spletni strani šole.
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Skupaj z ravnateljico pojasnita letošnji model financiranja, predpisan s strani MIZŠ, glede
brezplačnih DZ za prvi razred in po polnjenje gradiv za učbeniški sklad. Predsednik Aktiva, ki je
tudi član DS za učna gradiva pri ZASSS, deli informacijo o skupnih nabavnih cenah po Aktivih in
izpostavi naš Aktiv in našo šolo.
Starši pohvalijo letošnjo izvedbo seznanitve z učnimi gradivi na zadnjem roditeljskem sestanku.
Omenijo, da je bilo nekaj nerodnosti pri predstavitvah, zato starši predlagajo možnost, da bi se v
prihodnje, na predmetni stopnji, predstavitev učbenikov in ostalih gradiv predstavilo vsem skupaj.
Tako bi lahko vsak predmetni učitelj predstavil izbrano učno gradivo za svoj predmet. Pri razredni
stopnji, pa da učitelj, ki bo v prihajajočem letu učil otroke, predstavi izbrane učbenike in gradiva in
ne aktualen razredni učitelj. Ravnateljica doda, da je na razredni stopnji to izvedljivo, težje pa na
predmetni stopnji, ker je predmetov in učencev veliko, in bi bilo na tak način predstavitev za vse
starše logistično nemogoče izpeljati naenkrat.
Po opravljeni razpravi člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
1. Svet staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid podaja soglasje k predlogu skupnim
nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po razredih za šolsko leto
2017/2018, ki so bile potrjene s strani strokovnih aktivov šole.
AD5.) Podajanje soglasja k predlogu nadstandardnega programa za šolsko leto 2017/18.
Ravnateljica predstavi nadstandardni (razširjeni) program pouka. Pri večini programov je problem
predvsem plačilo prevoza, kar pomeni, da je ob osnovnem ali razširjenemu programu na dnevu
dejavnosti prevoz ta, ki pomeni nadstandard.
Predsednik Aktiva deli informacijo, da si ZASSS pri MIZŠ, v okviru odprtega zakona ZOFVI,
prizadeva pravičnejšo delitev finančnih sredstev za izvedbo programa. Saj, kot je bilo omenjeno,
periferne šole za izvedbo programa bremenijo stroški prevoza napram npr. ljubljanskim šolam.
Po opravljeni razpravi člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
1. Svet staršev daje soglasje k predlogu nadstandardnega programa za šolsko leto
2017/18.
AD6.) Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda
Predsednik svet staršev ponovno seznani, da se predstavnikom sveta staršev svetu zavoda izteče
mandat. Kandidaturo za nove člane so potrdili trije kandidati in sicer: Jerneja Berginc (POŠ), Dejan
Luzar (razredna stopnja) in Peter Kanalec (predmetna stopnja).
Predsednik predstavi način izbire z javnim glasovanjem oz. s tajnim, z glasovnicami. Po
opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
1. Imenovanje predstavnikov staršev za člana v svetu zavoda se izvede z javnim
glasovanjem.
Po kratki razpravi, so se na pobudo predsednika, člani in članice sveta staršev odločili, da:
- se predstavnica POŠ uvrsti v zaključno imenovanja,
- se izvede glasovanje za predstavnika med predstavnikom razredne in predmetne stopnje.
Po razpravi se je izvedlo javno glasovanje, kjer je:
- kandidat Dejan Luzar prejel nič(0) glasov podpore,
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kandidat Peter Kanalec prejel dvanajst (12) glasov podpore.

Dva (2) predstavnika staršev sta se glasovanja vzdržala. Po opravljenem javnem glasovanju člani
in članice soglasno sprejmejo sklep:
2. Jerneja Berginc in Peter Kanalec sta soglasno izbrana za nova predstavnika sveta
zavoda.
3. Potrdi se sklep 900/4/2017-8, o imenovanju predstavnikov staršev v svet zavoda OŠ
Simona Gregorčiča Kobarid.
AD7.) Poročila (komisija za prehrano, šolski sklad, Svet zavoda, Aktiv svetov staršev, ZASS)
-

Komisija za prehrano: Ravnateljica pozove starše k izpolnitvi ankete za prehrano. Rezultati
bodo predstavljeni na prvi redni seji sveta staršev.
Šolski sklad: Predsednik šolskega sklada predstavi problematiko črpanja oziroma
potrjevanje dodeljevanja sredstev. Omeni, da se bo zadeva rešila na naslednji seji
upravnega odbora.
Poročilo o delovanju Aktiva in Zveze: Predsednik izkoristi priložnost in povabi predsednika
Aktiva k predstavitvi dela v Aktivu in delovanje Zveze.
Anketa o zadovoljstvu: ravnateljica predstavi anketo zadovoljstva za tekoče šolsko leto.
Med anketnimi vprašanji je tudi zadovoljstvo o delu sveta staršev. Ravnateljica izrazi
zadovoljstvo z izkazanim zaupanjem, analiza ankete kaže povprečje vseh odgovorov
glede same organizacije dela na šoli, glede učnega uspeha in napredka učencev in
glede dejavnikov, ki po mnenju staršev zagotavljajo uspešnost s povprečnimi ocenami
med 4 in 5.

AD8.) Predlogi in pobude
-

-

Objava zapisnikov sej Sst na spletni strani šole: Starši se sprašujejo, kaj narediti, da bi bili
zapisniki sej sveta staršev objavljeni na spletni strani. Pomočnica ravnateljice predlaga, da
predsednik sveta staršev zapisnik preda šoli v pdf obliki in potem šola poskrbi, da se ga
objavi na internetni strani šole.
Čas trajanja seje Sst: Starši in ravnateljica predlagajo, da se seje sveta staršev omeji na
maksimalno dve uri. V primeru obravnave večjega gradiva, se predlaga več sej oz. po
pregledu gradiva izvedba korespondenčne seje.

Seja sveta staršev je bila zaključen ob 20.30 uri.
Zapisala:

Predsednik Sveta Staršev OŠ
Simona Gregorčiča Kobarid:

Katja Černuta

Boštjan Bobič Zabreščak

Pregled sprejetih sklepov Sveta staršev:
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1. Sprejme se dnevni red.
2. Potrdi se zapisnik 3. redne seje Sveta staršev 900-4/2017-5.
3. Svet staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid podaja soglasje k predlogu skupnim
nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po razredih za šolsko leto
2017/2018, ki so bile potrjene s strani strokovnih aktivov šole.
4. Svet staršev daje soglasje k predlogu nadstandardnega programa za šolsko leto
2017/18.
5. Imenovanje predstavnikov staršev za člana v svetu zavoda se izvede z javnim
glasovanjem.
6. Jerneja Berginc in Peter Kanalec sta soglasno izbrana za nova predstavnika sveta
zavoda.
7. Potrdi se sklep 900/4/2017-8, o imenovanju predstavnikov staršev v svet zavoda OŠ
Simona Gregorčiča Kobarid.

Priloge:

Vabilo
Seznam prisotnosti
Sklep o soglasju skupnih nabavnih cen
Sklep o imenovanju predstavnikov staršev v svet zavoda.
______________________________________________________________Konec zapisnika__
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