Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58 a
1230 Domžale
SVET STARŠEV
Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2011/2012
Seja Sveta staršev je bila v sredo, 5. oktobra 2011, ob 18. uri.
Vodila jo je predsednica Nataša Gerič.
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena arhiviranemu zapisniku
Drugi navzoči: ravnateljica Irena Vavpetič, psihologinja Nataša Fabjančič, pomočnica
ravnateljice Karlina Strehar, vodja šolske prehrane Jelka Lesar
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (3. seja, dopisna z dne 1.6.2011, zapisnik že
prejeli)
2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto 2010/11
3. Razprava o predlogu letnega del. načrta za šolsko leto 2011/12
4. Sklep o soglasju za nad standardni program (sofinanciranje s strani staršev)
5. Imenovanje članov Upravnega odbora šolskega sklada za obdobje 2011-2013
6. Poslovnik o delu sveta staršev — obravnava osnutka, sprejem
7. Pobude, predlogi in vprašanja (iz zapisnikov oddelčnih roditeljskih sestankov)
8. Drugo: poročilo o ustanovitvi Zveze aktivov svetov staršev Slovenije
Volitve v funkcije Sveta staršev:
Predsednica: Nataša Gerič – potrditev s strani vseh navzočih
Namestnik preds.: Robert Pečnik – potrditev s strani vseh navzočih
Zapisnikar: Miha Juras
K1)
Sklep: Svet staršev je potrdil zapisnik z 2. seje z dne 17. 2. 2011.
Na zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 17.2.2011 je bila predstavljena pripomba s strani g.
Borštarja na točko K5.
Sklep: Svet staršev je potrdil pripombo, ki bo priložena sprejetemu zapisniku 2. seje z
dne 17. 2. 2011.
Sklep: Svet staršev je potrdil zapisnik 3. dopisne seje z dne 23. 5. 2011.
K2 in K3)
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto 2010/11 in predlog
Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/12 je predstavila ravnateljica ga. Irena Vavpetič.
Staršem bosta predložena tudi povzetka obeh dokumentov v pisni obliki, kot prilogi tega
zapisnika.

V razpravi je bilo izpostavljenih in obravnavanih več vprašanj in pobud:


pohvala šoli, da se trudi za medčloveške odnose in medgeneracijsko sodelovanje,



zaskrbljenost nad slovenskim povprečjem funkcionalno bralne pismenosti; kot je bilo
predstavljeno v poročilu za preteklo leto je slabša pismenost tudi eden od vzrokov za
slabše rezultate NPZ pri slovenščini v 6. razredu; izražena je bila tudi zaskrbljenost nad
povečevanjem digitalne pismenosti s strani Ministrstva za šolstvo in šport,



pohvala šoli za organizacijo vikend tabora v Bohinju s tematiko širjenja socialnih veščin;
hkrati pa spodbuda, da bi se takih taborov udeležilo večje število učencev (tabora se je
udeležilo 30 učencev),



pobuda, da bi se šol v naravi udeležili vsi razredniki udeleženih oddelkov, kar pa je
zaradi predpisov ministrstva za šolstvo, ki določajo stroškovno omejitev šole v naravi in
taborov, nemogoče (udeležba večjega števila spremljevalcev bi povzročila previsoke
stroške izvedbe šole v naravi),



pobuda da bi namesto »dragih/nadstandardnih« šol v naravi, kar zimska šola v naravi
postaja, uvedli dobro sprejeto šolo socialnih veščin za vse učence neke generacije; sama
pobuda je zanimiva, le da šolo v naravi s tečajem smučanja in/ali plavanja – predpisuje
ministrstvo,



vprašanje zakaj v seznamu ponujenih interesnih dejavnosti ni angleščine za 1. razred oz.
za I. triletje; vsako interesno dejavnost mora ponuditi kolektiv šole in za angleščine za 1.
razred je kolektiv anglistk ni ponudil; sicer angleščino ponuja zunanja jezikovna šola.

Sklep: Svet staršev je sprejel poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo
šolsko leto 2010/11 in nanj ni bilo vsebinskih pripomb.
Sklep: Svet staršev je potrdil letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12 in nanj ni bilo
vsebinskih pripomb.
K4)
Sklep: Svet staršev je izdal soglasje za izvajanje nadstandardnega programa
opredeljenega z LDN za šolsko leto 2011/2012.
K5)
Po veljavnih Pravilih šolskega sklada je upravnemu odboru potekel 2-letni mandat 2009-2011,
zato je Svet staršev imenoval in potrdil nov sedemčlanski upravni odbor.
Sklep: Svet staršev je imenoval 7- članski upravni odbor šolskega sklada za obdobje 2011
– 2013 v naslednji sestavi:
predstavniki staršev: Erik Juhant, Lidija Gošnik Zlodi, Robert Pečnik in Ingrid Žajdela
predstavniki zaposlenih: Tjaša Drofenik, Polona Seničar in Bojana Vodnjov ( predlagani s
strani Sveta šole)

K6)
Sklep: Svet staršev z večino ni potrdil predloga poslovnika, saj meni, da ga zaenkrat ne
potrebuje.
K7)
Iz oddelčnih sestankov je bilo izpostavljenih več vprašanj in pobud:
a) javna objava kriterijev za ocenjevanje na svetovnem spletu
Sklep: Svet staršev ni potrdil predloga, saj so bili učenci s kriteriji seznanjeni s strani
posameznih učiteljev, večinoma so jih nalepili v zvezke, javno so izobešeni v razredih.
b) Ureditev garderob zaprtega tipa za posamezni oddelek namesto trenutnega odprtega
tipa, kjer je ista garderoba dostopna več oddelkom 2. do 5. razreda hkrati
Pobuda je bila vzeta na znanje s strani vodstva šole, vendar ni v LDN za šolsko leto
2011/2012, realizacija je odvisna od finančnih možnosti in prioritet.
c) Ureditev zbiranja na 1. šolski dan za oddelke od 2. do 9. razreda na celotnem šolskem
igrišču oz. dvorišču z namenom izogniti se nepotrebni gneči in prerivanju
Pobuda je bila vzeta na znanje s strani vodstva šole in se bo v naslednjih letih bolj natančno
določilo razporeditev oddelkov.
d) Vprašanje, kako se rešuje kraja
Vodstvo šole je pojasnilo, da je šola zavarovana pri zavarovalnici, ki ob predložitvi
policijskega zapisnika in originalnega računa oškodovanim povrne delež odškodnine.
e) Ureditev kolesarnice, da bo bolj varna proti krajam koles
Pobuda je bila vzeta na znanje s strani vodstva šole, vendar ni v LDN za šolsko leto
2011/2012.
f) Izpostavljeno je bilo izsiljevanje učencev na poti v in iz šole s strani mladoletnikov, o
čemer so bili starši s strani šole pozno obveščeni
Vodstvo šole je pojasnilo svoje ukrepanje ob pojavu izsiljevanja, ki se je prvič pojavilo v
začetku septembra v parku pri občini:
 V primeru izsiljevanja zunaj šolskega območja - so starši žrtve ali priče prvi, ki
posredujejo informacijo policiji in obvestijo tudi šolo (starši so obvestili šolo).
 Ko je bila šola obveščena o pojavu izsiljevanja v parku pri občini in potem tudi v
šoli, je bila učencem posredovana okrožnica, kako ravnati.
 Šola je o pojavu izsiljevanja obvestila policijo in jih pozvala k večji prisotnosti in
pozornosti.
 Šola je o pojavu izsiljevanja v parku pri občini seznanila tudi občino, ki je potem
angažirala še svojo redarsko službo.
Kazenski pregon s strani policije je možen le ob primerni prijavi s strani staršev žrtve,
vendar se starši praviloma niso odločili za prijavo dogodkov izsiljevanja policiji (=se ne
želijo izpostavljati), čeprav jih je šola k temu pozivala, spodbujala.

g) Pozna seznanitev staršev o interesnih dejavnostih (na oddelčnih sestankih, ki so potekali
v 2. polovici septembra), kar je onemogočalo bolj usklajeno načrtovanje šolskih in
izvenšolskih dejavnosti učencev
Vodstvo šole je pojasnilo, da je bil seznam ponujenih interesnih dejavnosti objavljen na
spletni strani šole že v prvem tednu septembra.
h) Izpostavljeno je bilo problematično, direktno trženje storitev različnih podjetij (plačljivih
tečajev, zavarovanj, plesnih in športnih aktivnosti) preko učiteljev, učencev v času PB,
beležk učencev.
Vodstvo šole je opozorilo, da je nasilno trženje v šolskem prostoru vsak dan bolj prisotno in
zagotovilo, da bo v bodoče tako trženje omejilo, uredilo preko posebej določenega prostora
in v času, ko bo dostopno neposredno staršem (npr. v času prvih roditeljskih sestankov, v
času govorilnih ur).
i) Izpostavljen je bil izbor predlaganih knjig za Cankarjevo priznanje za 8. in 9. razred, o
katerem se je veliko polemiziralo v javnih občilih
Vodstvo šole je pojasnilo, da knjige določa posebna komisija Zavoda za šolstvo, da je bila
zaradi reakcij javnosti, slovenistov in šol knjiga »Na zeleni veji« nato umaknjena in s strani
Zavoda za šolstvo dano navodilo, da se umaknjena knjiga nadomesti s knjigo po izbiri
aktiva slovenistov na posamezni šoli (avtor pa mora biti iz Maribora – Kulturne prestolnice
Evrope 2012).
K8)
Nataša Gerič je na kratko predstavila delovanje Zveze aktivov Sveta staršev Slovenije, čigar
glavno poslanstvo je, da smo starši enakovredni partner strokovnjakom za vzgojo in šolstvo.
Obvestila je Svet staršev, da je Minister za šolstvo imenoval delovno skupino, ki naj bi pripravila
predlog za dvig kakovosti učnih gradiv in finančno razbremenitev staršev z nakupom le-teh. V tej
skupini imamo tudi starši enega predstavnika (doslej o tem niso hoteli slišati), poleg
predstavnika založnikov, Zavoda za šolstvo, Pedagoške fakultete, Pobude »kakšno šolo hočemo«,
ravnateljev in MŠŠ.

Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrjdi na naslednji seji Sveta
staršev.

Sestanek je bil zaključen ob 21. uri.
Domžale, dne 5. 10. 2011
Zapisal: Miha Juras

Predsednica: Nataša Gerič, l.r.

