Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale

SVET STARŠEV

Zapisnik 4. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2012/2013

Seja Sveta staršev je bila v torek, 28. maja 2013, ob 17.30 uri.
Vodila jo je predsednica Nataša Gerič.
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena arhiviranemu zapisniku
Drugi navzoči (se pridružijo ob 18.30 uri): ravnateljica Irena Vavpetič, pomočnica
ravnateljice Karlina Strehar, psihologinja Nataša Fabjančič, pedagoginja Maša Mlinarič, vodja
prehrane Jelka Lesar
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika prejšnjih sej (2. seja, dne 30. 1. 2013 in izredna (3.) seja, dne 25.
4. 2013) in pregled realizacije sklepov oziroma dogovorov (že prejeli po redni pošti)
2. Poslovnik sveta staršev (gradivo predhodno poslano)
3. Soglasje Sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezne
razrede za šolsko leto 2013/14 (priloženo)
4. Anketa – nadstandardni program (ugotovitve, sporočila; priloženo)
5. Poročilo predstavnika Sveta šole
6. Priprave na šolsko leto 2013/14 (oddelki, predmetnik, novosti…)
7. Razno: odgovori na vprašanja, predloge z zadnjih rod. sestankov
Pozdrav in obvestilo, da je bil zapisnik izredne seje in prejšnje seje poslan po elektronski
pošti.
1) Sklep: Zapisnika prejšnjih sej (2. seja, dne 30. 1. 2013 in izredna (3.) seja, dne 25. 4. 2013)
sta bila soglasno potrjena.
2) Osnutek poslovnika, sestavljen po vzorcu, ki ga je pripravila ZASSS, je bil poslan po
elektronski pošti članom Sveta staršev v vpogled. Za pripravo poslovnika sveta staršev se
formira delovna skupina, ki bo do 10. 9. 2013 pripravila osnutek poslovnika in ga v
naslednjem šolskem letu predala v pregled, pripombe in potrditev.
Sklep: V delovno ekipo so imenovani: Natalija Podjavoršek, Ingrid Žajdela, Nataša Gerič.

Staršem se na seji ob 18.30 pridružita še sedanja ravnateljica Irena Vavpetič in bodoča
ravnateljica Petra Korošec ter ostali vabljeni (pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, šolska
psihologinja Nataša Fabjančič in vodja prehrane Jelka Lesar).
Sledi kratka zahvala sedanji ravnateljici za dosedanje delo in skrb, starši ji izročimo šopek rož.
Pozdravimo novo ravnateljico Petro Korošec, ki bo prevzela delo v naslednjem šolskem letu.
3) Nadstandard:
Pojavila so se vprašanja in pomisleki glede zimske šole v naravi, ker je zaradi smučanja najdražja.
Ravnateljica je razložila, da se ti programi sofinancirajo s strani občine, poletna šola v naravi pa s
strani države (v višini 67,00 €, vendar samo še letos), kar je smiselno izkoristiti.
Rezultati ankete:



Starši so dobro ocenili vse programe. Tabori in ekskurzije so bili vsi, razen zimske šole
v naravi, ocenjeni s povprečno oceno nad 4. Zimska šola v naravi je bila ocenjena z
oceno 3,9, kar je tudi zelo dobra ocena.
 Zimska šola v naravi – predlog, da bi vključili tudi tek na smučeh za vse. Na nekaterih
šolah to že prakticirajo.
 Predlog, da bi se ukinili športni dnevi v fitnes dvoranah v Ljubljani.
Starši: Glavni razlog je nepotreben strošek prevoza, saj imamo fitnes dvorane tudi v
Ljubljani. Poleg tega imamo fitnes na prostem, zakaj bi se zapirali v zaprte prostore?
Šola: Fitnes v Ljubljani, katerega učenci obiskujejo, ima prilagojen program šolskim
otrokom, v Domžalah in okolici te možnosti ni. Poleg tega ne gre samo za fitnes,
program je prirejen tako, da imajo učenci možnost spoznavati različne športe.
 Predlog: športni dan na drsališču v Domžalah, s tem bi se izognili stroškom prevoza.
Rezultati ankete ter predlogi in pobude so bili posredovani šoli, ki je obljubila, da jih bodo pri
načrtovanju nadstandardnih dejavnosti upoštevali, kolikor bodo to dopuščale možnosti.
Šola ima že v začetku leta terminsko določene tedne, v katerih se izvajajo razne dejavnosti,
kar omogoča planiranje pouka in časovno usklajevanje med predmeti.
Sklep: Starši smo zadovoljni z nadstandardnim programom v šoli, zato menimo, da naj v
glavnem ostane takšen, kot je, pri čemer bi se lahko upoštevali nekateri predlogi in
pobude. Hkrati je to potrditev šoli, da dobro skrbi za ta del pouka.
4) Delovni zvezki:
Pohvala šoli in učiteljem glede izbora DZ. Naša šola je bila že lansko leto in je tudi letos med
cenejšimi v regiji. V prvi triadi so bili delovni zvezki za slovenščino ukinjeni že lani.
Ravnateljica pove, da učitelji ugotavljajo, da so svoje delo opravljali brez večjih težav in da se
nivo znanja učencev ni nič znižal. Starši smo to pozdravili in pozvali učitelje, naj še iščejo, kje
bi se dalo delati brez delovnih zvezkov. Ravnateljica je povedala, da se bodo učitelji še
naprej trudili in iskali poti in načine za poučevanje s čim manj delovnimi zvezki, kar

posledično pomeni tudi znižanje stroškov. Pri matematiki bodo v nekaterih razredih že v
naslednjem šolskem letu uporabljali učne liste, ki bodo financirani s strani staršev. Razmisliti
bi veljalo o uvedbi delovnih listov še pri kakšnem predmetu. Starši se zavedamo, da je to
bolje za učence, a hkrati pomeni več dela za učitelje. Zato pohvala predvsem učiteljem.
Sklep: Na roditeljskem sestanku se staršem razloži prednosti delovnih listov, ki jih za
posamezno uro pripravi učitelj.
Starši: Slovenščina je preveč obsežna in podrobna v višjih razredih. Snov je primerna za
slaviste na univerzi, otroci naj bodo v O.Š. usposobljeni za življenje (pismenost, itd.).
Ravnateljica poda kratko poročilo o pripravljenem gradivu – seznamu DZ za šolsko leto
2013/14 (priloga?).
Po 10. juniju naj bi bil tudi objavljen seznam učbenikov za šolsko leto 2013/14, v pisni obliki
pa bo posredovan tudi vsem šolarjem ob koncu šolskega leta.
Sklep:
Svet staršev je soglasno potrdil predlagano skupno nabavno ceno DZ za posamezne
razrede za šolsko leto 2013/14, ki je bila pripravljena s strani vodstva šole.
5) Poročilo o delu Sveta šole: Predstavnik staršev v Svetu šole, Miha Juras, je podal kratko
poročilo:




Sprejeto je bilo letno poročilo dela SŠ.
Izvolili smo novega ravnatelja oz. ravnateljico, go. Petro Korošec.
Potrjena je bila zaposlitev logopeda na šoli (nova varčevalna procedura).

6) Ravnateljica je podla plan dela v šolskem letu 2013/14 (priloga ?):
- Planirano št. oddelkov in pridobivanje dovoljenja ministrstva za več razredov.
- Ukinitev obveznosti drugega tujega jezika nemščine
- Številčno ocenjevanje v 3. razredu
- Nacionalno preverjanje znanja odslej obvezno tudi v 6. razredu
- Prvi tuj jezik angleščina v prvem razredu se bo postopno vključevala do leta 2015. Potreben bo
strokovno usposobljen učitelj, zato bi začeli z izobraževanjem, da bo šola lahko kandidirala, ko bo
razpis. Starši načeloma podpiramo uvedbo prvega tujega jezika angleščine v prvi razred, vendar nas
skrbi način podajanja snovi. Če bo zadeva izpeljana preveč na hitro, mogoče ne bo želenega učinka.
Ne bi tudi smeli preveč hiteti in preveč varčevati pri strokovnem izobraževanju učiteljev in
prilagoditvah učnega načrta.

7) Razno:
Govorili smo o problematiki čiščenja šolskih poti pozimi. Letošnja zima je bila dolga, poti pa
nikakor niso bile zadovoljivo očiščene. Pisali smo dopise na Občino, enkrat je morala šola
celo intervenirati, ker je okolica šole ostala neočiščena. Prvič smo od Občine prejeli odgovor,
da so šolske poti najprej očiščene in da bo tudi v bodoče tako. Ob ponovno zapadlem snegu
poti zopet niso bile očiščene, kar so nekateri starši tudi dokumentirali, zato smo ponovno
pisali dopis na Občino, pa nismo prejeli nobenega odgovora. Prav tako smo poslali na Občino
tudi pobudo za prometno ureditev šolskih poti, pa tudi nismo prejeli odgovora.
Sklep: Dopis v zvezi z zimskim čiščenjem in pobudo za prometno ureditev šolskih poti,
podpisan s strani Sveta staršev in šole, se pošlje na Občino s povratnico. Razlog – Občina
ne odgovarja na pobudo staršev in šole.
Starši: Koliko vprašanj lahko učitelj postavi učencu pri spraševanju?
Šola: Poljubno št., glede na dogovor (strokovnega kolektiva?). Pri reševanju vprašanj staršev
je možno na roditeljski sestanek povabiti tudi predstavnika šole.
Starši: 15-minutni govorni nastop v pravilni materinščini, z mimično in »powerpoint«
predstavitvijo v 4. razredu, se zdi staršem prezahtevna naloga za učence. Hkrati je to tudi
neobjektiven na čin ocenjevanja. Problem je točkovanje in obrazložitev sistema dela.
Sklep: Pri izdelavi plakatov, govornih vaj in predstavitev starši želimo, da se ocenjuje le
otrokovo delo in znanje ne pa delo staršev in babic.

Starši: Ali bo tudi v naslednjem šolskem letu pričetek pouka ob 8.20?
Ravnateljica razloži, da je to zato, ker se pouk ne sme pričeti pred 7.30. Naša šola se je
odločila za tak sistem, da bi lahko izvedli vse predure (dopolnilni, dodatni pouk, nekateri
izbirni predmeti, nekatere dejavnosti). Enako ostane tudi v naslednjem šol. letu.
Starši: Zakaj je za odmor za kosilo tako kratek. Ali ga ne bi podaljšali na 20 min?
Šola: S tem bi podaljšali čas pouka. Podaljševanje odmora za kosilo bi bilo smiselno le za
tiste, ki imajo izbirni predmet oz. pouk po kosilu, ti pa dobijo posebno dovolilnico in lahko
kosilo dobijo mimo vrste.
Starši: Pevski zbor je namenjen vsem otrokom. Zakaj na tekmovanje le tisti, ki so talenti, pa
sploh ne hodijo k zboru?
Starši: Sodelovanje staršev na šolskem sejmarjenju bi bilo številčnejše, če bi jih k temu
povabili direktno, na roditeljskih sestankih, …

Predstavitev dela Šolskega sklada in poročilo o porabljenih sredstvih:
Podana je bila pobuda, da naj se še bolj natančno kot do sedaj zapiše, komu je bil namenjen
denar in za kaj bi ga bilo še smiselno zbrati (plan, vizija, načrti). Do sedaj se je zbiralo za
garderobne omarice in ker so zbrali najbolj ugodno ponudbo, ki je precej nižja od prvotne,
nam bo ostalo še nekaj denarja za obnovo igrišča, oziroma popravilo ograde, ki je sedaj iz
nekakšne plastike. Poudarek s strani šole je bil, da naj bi bila sedaj prednostna naloga zbrati
sredstva za takšno popravilo. Ob tej priložnosti smo se pogovarjali tudi glede šolske
prireditve (delovna sobota), ki je bila zelo uspešna (zbrali smo okoli 2.000,00 €). Poziv
staršem, če je kakšna možnost pridobiti kakršenkoli reklamni material, se v šoli že sedaj
priporočajo. Še vedno pa so v šoli na razpolago majice z logotipom šole (če bi še koga
zanimalo). Zahvala tudi tistim, ki so že do sedaj prispevali nekaj sredstev, rezerviranih za
pomoč pri financiranju taborov. Učitelji naj izrazijo potrebe po dodatni opremi, in
pripomočkih, ki bi jih lahko kupili preko šolskega sklada.
Sklep: Starši predlagamo, da se ob koncu vsakega šolskega leta naredi poročilo o zbranih
sredstvih in za kaj so bila porabljena. O tem bi potem predstavniki staršev poročali v
razredih in hkrati pozvali starše, naj prispevajo.
Pobuda: Starši bi nakazali 0,50 € mesečno pri vsaki šolski položnici, kar bi šlo za šolski sklad.
To bi bilo precej problematično glede na vodenje sredstev in ločevanja virov itd. Veliko
enostavneje je pobiranje sredstev s prostovoljnimi prispevki, predstavniki staršev v razredu
pa moramo ostale starše seznanjati in ozaveščati o pomenu šolskega sklada ter poročati o
izvedenih investicijah in pomoči.
Pobuda: Starši bi se lahko naročili na prejemanje e-novic. Vse, kar bi bilo na novo objavljeno
na spletni strani naše šole, bi starši, ki bi to želeli in bi se prijavili, prejeli na elektronski
naslov. Tako bi bili stalno na tekočem, kaj je na novo objavljeno na spletni strani. Starši smo
priznali, da včasih kar malo pozabimo obiskati šolsko spletno stran, čeprav so na njej
objavljeni vsi pomembni dogodki, ki se dogajajo in se bodo zgodili.
Pobuda: Starši želijo, da se seznam in urnik brezplačnih interesnih dejavnosti objavi takoj, ko
je mogoče, oz najkasneje 31. 8. oz. 1. 9., z namenom lažjega usklajevanja zunanjih in šolskih
dejavnosti otrok.

Domžale, dne 12.6. 2013
Zapisal: Tomaž Schwarzbartl

Zapisnik je bil popravljen in potrjen na Seji staršev 26. 9. 2013.

Predsednica: Nataša Gerič

