Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58 a
1230 Domžale

Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2010/11

Seja Sveta staršev je bila v sredo, 29. septembra 2010, ob 18. uri. Vodila jo je
predsednica Nataša Gerič.
Navzoči: podpisna lista priložena arhiviranemu zapisniku
Druge navzoče: ravnateljica Irena Vavpetič, psihologinja Nataša Fabjančič, pomočnica
ravnateljice Karlina Strehar in vodja prehrane Jelka Lesar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (18. 5. 2010)
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo leto 2009/10
Razprava o LDN za šolsko leto 2010/11, mnenje Sveta staršev
Sklep o soglasju za nad standardni program (sofinanciranje staršev)
Pravila šolske prehrane OŠ V. Perka (razprava, prve izkušnje, dopolnitve)
Osnutek Poslovnika o delu sveta staršev, razprava
Pobude, predlogi in vprašanja (iz zapisnikov rod. sestankov)
Razno

K 1)
Zapisnik prejšnje seje, ki je bil priložen, je bil potrjen.
Sklep: Svet staršev je potrdil zapisnik prejšnje seje.

K 2)
Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo leto 2009/10, je predstavila
ravnateljica g. Irena Vavpetič. Staršem je bil predložen tudi povzetek v pisni obliki.
V razpravi je bilo izpostavljenih in obravnavanih več vprašanj in pobud:
Prehod v 4. razred je stresen in zahteven. Strokovna služba šole bo naredila raziskavo na tem
področju in ustrezno ukrepala, psihologinja pa meni, da smo starši še vedno preveč aktivni pri
učenju otrok in ustvarjanju raznih plakatov in projektov.
S strani staršev je bil podan predlog, naj bi se na razredni vrata odprla 5 minut prej (velika
masa otrok). Ravnateljica pove, da bi to bilo izvedljivo.
Starši se pritožimo, da se na pevske vaje hodi v času rednega pouka in da se podaljšujejo brez
predhodnega obvestila. To naj bi se dogajalo predvsem v času, ko se učenci pripravljajo na
kašen nastop, vendar pa bodo učitelja glasbene vzgoje na to opozorili.

Garderobe na razredni stopnji v času podaljšanega bivanja niso pod ustreznim nadzorom –
večkrat ostanejo odklenjene. Šola bo povečala nadzor.
Starši pogrešamo nekatere krožke – gimnastika, hokej. Ravnateljica pojasni, da šola za te
krožke nima svojih mentorjev, glede na to, da je pobuda za gimnastiko za deklice stalna že
vrsto let, se bo pozanimala, če bi prišel kakšen zunanji mentor.
Pohvalo si zaslužijo projektne dejavnosti na šoli, kot je FIT klub ter izvedba Fitovih iger brez
meja. O projektih želimo biti starši bolj obveščeni in smo v njih pripravljeni sodelovati.
Še vedno je bilo potrebno kupiti preveč zvezkov velikega formata A4. Opozoriti bi bilo
potrebno nekatere učitelje, naj se kupljeni delovni zvezki izpolnjujejo.
Učenci morajo pri nekaterih predmetih v šolo nositi učbenike kljub temu, da jih imajo v
učilnici »za na klop«. Tudi v zvezi s tem bi bilo potrebno opozoriti učitelje.
Kje so učenci med prosto uro, ko čakajo na naslednjo učno uro? Ravnateljica obrazloži, da se
zaenkrat učenci zadržujejo v knjižnici, če pa bi se število otrok, ki čakajo na naslednjo uro
povečalo, bo šola poiskala kakšen drug prazen in ustrezen prostor za te učence.
Sklep: Svet staršev je sprejel poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo
šolsko leto 2009/10 in nanj ni bilo vsebinskih pripomb.

K 3)
LDN za šolsko leto 2010/11 predstavi ravnateljica g. Irena Vavpetič, starši dobimo priložene
poudarke iz predstavitve.
Sklep: LDN za šolsko leto 2010/11 je uspešno predstavljen in svet staršev nima
nikakršnih pripomb.

K4)
Ravnateljica predstavi, kaj soglasje za nad standardni program pomeni. To so programi, ki jih
sofinancirajo starši, zato se mora vsako šolsko leto pridobiti soglasje k temu programu.

Sklep: Svet staršev je soglasno podal soglasje za nad standardni program v šolskem letu
2010/11, kot je zapisan v LDN šole.

K 5)
Pravila šolske prehrane OŠ V. Perka sta predstavili ravnateljica g. Irena Vavpetič in vodja
prehrane g. Jelka Lesar. Skladno z zakonom jih je 21. junija 2010 sprejel Svet šole. Prve
izkušnje z uporabo pravil so dobre, posebnih problemov ni bilo, narekujejo pa potrebo, da se
dodata dve točki in sicer 11. točka: Način plačevanja šolske prehrane, ter 12. točka: Ukrepi za
neplačevanje šolske prehrane. Na ta način se bomo lahko izognili podpisovanju še nega
papirja – pogodb o koriščenju in plačevanju šolske prehrane, kot smo jih poznali doslej.

Ponovno opozorilo je bilo, naj si starši še enkrat pozorno preberejo točko o javljanju
odsotnosti otrok. Dopolnjena Pravila šolske prehrane bo Svet šole znova obravnaval in
predvidoma potrdil na svoji seji 30. 9. 2010.
Sklep: Mnenje Sveta staršev je, da so Pravila šolske prehrane OŠ V. Perka dobra in
nima nobenih dodatnih predlogov.

K6)
Predsednica Sveta staršev predstavi osnutek Poslovnika o delovanju sveta staršev OŠ V.
Perka.
Sklep: Svet staršev sprejme predlog , da se do naslednje seje osnutek prebere in se poda
mnenje, oziroma predloge, ter se ta točka uvrsti na naslednjo sejo Sveta staršev.

K7 in K8)
a) Pobuda o postavitvi semaforja na prehodu za pešce na Ljubljanski cesti pri OŠ V.
Perka. G. Ivan Kenda, ki je bil na tokratni seji opravičeno odsoten, se je na prejšnji
seji obvezal, da bo pripravil pobudo in vso potrebno dokumentacijo. O pobudi sami
nismo razpravljali.
Sklep: Svet staršev sprejme predlog , da se pobuda pisno poda na občino Domžale.

b) Še enkrat se poda predlog, da se na internetno stran uvrsti naslov predsednice Sveta
staršev in sicer v namen za pošiljanje pobud in predlogov.

Sklep: Svet staršev sprejme predlog , da se na internetno stran doda elektronski naslov:
natasa.geric@siol.net .

c) Podan je bil predlog (starši 1. razreda), da bi se na razredni stopnji uvedla dodatna ura
športne vzgoje ali pa bi se k uri športne vzgoje vključil tudi profesor športne vzgoje.
Ravnateljica šole je pojasnila, da bi to bilo možno, če bi pridobili soglasja vseh
staršev, da bodo tak nadstandard sofinancirali.
Sklep: Svet staršev zavrne predlog.

d) Izpostavi se problematika šolskega igrišča in sicer je igrišče čez vikend zaprto tudi
podnevi in ne samo ponoči. V času, ko šola ne obratuje (vikendi, prazniki), z igriščem
po dogovoru z občino Domžale in šolo - upravlja Zavod za šport Domžale, ki bi moral
poskrbeti za to, da je igrišče podnevi odprto, ponoči pa se zaklene. Zavod pa svojega
dela ne opravlja in igrišče ostaja zaklenjeno.
Sklep: Ravnateljica se obveže, da bo preverila zakaj je zastalo odklepanje šolskega
igrišča čez vikend. Informacijo bo podala na naslednji seji.

e) Za lažjo pripravo in vodenje sej Sveta staršev, se v bodoče pripravi gradivo v naprej.
Ravnateljica pojasni, da tiskanje oz. razmnoževanje obsežnih gradiv v šoli predstavlja
velik strošek, zato je bilo gradivo ob sklicu seje sveta staršev za člane sveta staršev
dostopno na spletni strani šole.
Sklep: Vsi prisotni predstavniki podamo elektronske naslove in vsa publikacija, ki se bo
obravnavala na seji se bo poslala na te naslove.

Sestanek je bil zaključen ob 21.00 uri.

Domžale, 29. 9. 2010

Zapisala: Erik Juhant

Predsednica Nataša Gerič, l. r.

