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Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale
SVET STARŠEV

Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2013/2014

Seja Sveta staršev je bila v sredo, 29. januarja 2014, ob 18. uri.
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica Nataša Gerič.
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena arhiviranemu zapisniku
Drugi navzoči: ravnateljica Petra Korošec, pomočnica ravnateljice Karlina Strehar, psihologinja
Nataša Fabjančič, pedagoginja Maša Mlinarič, vodja prehrane Jelka Lesar, soc. pedag. Bojana
Vodnjov.
Dnevni red:
1) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (1. seja, 26. 9. 2014)
2) Predstavitev samoevalvacijske analize 2013
3) Poročilo predstavnikov staršev v Svetu šole
4) Poročilo UO šolskega sklada, dobrodelnost
5) Odgovori na vprašanja, pobude staršev na 2. rod. sest.
6) Razno
a. Poročilo o programu »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«
SKLEP 1: Vsi prisotni so potrdili dnevni red seje.

Ad 1) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje s pripombami. Ga. Korošec nas je opozorila
glede pristojnosti Sveta staršev in sicer: da so pristojnosti SSt. pri sklepu 1.6 in 1.7 le, da
soglašamo oziroma dajemo pozitivno mnenje.
Člane UO šolskega sklada se imenuje za obdobje dveh let in ne štirih, kot je bilo zapisano
v prejšnjem zapisniku.
SKLEP 2: Potrdimo zapisnik s tremi korekcijami.
SKLEP 3: Odslej bomo vabila in gradivo za seje pošiljali po elektronski pošti.
Ad 2) V skladu s projektom »Zasnova in uvedba sistema ugotavljanja in zagotavljanja kakovost
vzgojno izobraževalnih organizacij – KVIZ« je šola dolžna pripraviti letno
samoevalvacijsko poročilo. Vsako leto posvetimo več pozornosti enemu področju in
letos je bilo to področje učnih težav in kako se jih lotevamo. Poročilo sta pripravili ga.
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Fabjančič in ga. Mlinarič. Cilj samoevalvacije je bil ugotoviti dejansko stanje na šoli
(pomanjkljivosti in prednosti), ugotovitve pa so potem služile kot izhodišče za
načrtovanje dela v bodoče. Namen te raziskave je bil ugotoviti, kako učitelji in strokovni
delavci na naši šoli opredeljujejo, prepoznavajo in odkrivajo učence z učnimi težavami,
evalvirati dosedanje oblike pomoči in probleme v zvezi z organizacijo in učinkovitostjo
pomoči učencev z učnimi težavami ter obenem izdelati predloge za izboljšanje
učinkovitosti obstoječih načinov pomoči. Anketiranje je zajelo 63 učiteljev. Podano jim je
bilo več sklopov vprašanj, in sicer: Katere učence uvrščate med učence z učnimi
težavami?, Pri kolikšnem deležu učencev z učnimi težavami se učne težave povezujejo z
vedenjskimi problemi?, Izkušnje z učnimi težavami pri nadarjenih učencih; Pri katerih
predmetih imajo učenci največ težav? in Po katerih znakih in merilih učitelji
prepoznavajo učence z učnimi težavami? V analizi je podana tudi ocena lastne uspešnosti
in sicer: na področju šole, usposobljenosti učiteljev, učinkovitosti šole, uspešnosti glede
na skupino težav. Analiza prinaša ugotovitve, da bo potrebno več sodelovanja z
zunanjimi inštitucijami, okrepiti notranje mreže izvajalcev pomoči in pri pouku uporabiti
več različnih strategij in prilagoditev.
Izpostavljeno je bilo vprašanje, kako učitelji prepoznavajo učence, ki ne dosegajo
minimalnih ciljev. Starše je tudi zanimalo, kako se prenaša znanje med učitelje. Podan je
bil odgovor, da se izvaja interno izobraževanje posameznih učiteljev – kolegialne
hospitacije.
Ad 3) Kratko poročilo predstavnikov Sveta staršev
Sprejeli so LDN, veliko so imeli dopisnih sej zaradi nadomeščanj manjkajočih učiteljev.
Naslednja seja bo konec februarja 2014. Povedali so tudi, da se ne morejo načuditi
neodzivnosti ministrstva, ko je potrebno ukrepati zaradi daljših bolniških odsotnosti
učiteljev.
Ad 4) Poročilo UO Šolskega sklad:
Ga. Patricija Verbole odstopa zaradi zdravstvenih razlogov. Izvolili smo novega člana in
to je g. Andrej Todorovič.
Poročilo o denarnih sredstvih – odlivih in prilivih bo priloga zapisniku. So pa
predstavniki UO Šolskega sklada apelirali na predstavnike Sveta staršev, da na
roditeljskih sestankih opozorijo starše, ki potrebujejo pomoč, da se na sklad obrnejo z
vlogo za pomoč, ki jo najdejo na spletni strani šole. Člani UO Šolskega sklada so se tudi
zahvalili staršem, ki so res v veliki meri prispevali reklamni material za srečelov. Zdaj pa
nas naprošajo, če lahko kako pomagamo in sicer bi želeli s pisanimi (svetlimi/živimi)
barvami prepleskati notranjost vhoda in bodo zelo hvaležni pri zbiranju materiala.
Požar, ki je prizadel ljudi, ki živijo v stolpnici v Domžalah: šola se je takoj odzvala in
ponudila pomoč družini, katere otroci obiskujejo našo šolo. Na SUŠ-u pa so se dogovorili,
da bodo, z namenom pomoči v požaru prizadetim učencem, ki obiskujejo našo šolo,
postavljene škatlice v razredih, v katerih se bo lahko zbiralo prostovoljne prispevke.
Pobuda je bila, da bi učenci sami dali svoj evro, ki so ga dobili bodisi za nakup igrače,
sladkarij, ali podobno. Tako bi dobili občutek, da tudi sami pomagajo.
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Ad 5) Odgovori na vprašanja, pobude staršev na 2. rod. sest.










Nedavni oddelčni roditeljski sestanki so se zopet prekrivali. Pobuda staršev je
bila, naj se roditeljski sestanki izvajajo tako kot v preteklosti, skozi ves teden.
Ravnateljica je obljubila, da bo tako pri prihodnjih roditeljskih sestankih in da je
bilo to sedaj izjemoma, ker so bila organizirana predavanja o zasvojenosti za 7.
razrede.
Pobuda je s strani staršev, ki so se udeležili predavanj o zasvojenosti, da bi bilo
smiselno organizirati predavanje tudi za učence 7. in 8. razredov.
V primeru obilnega sneženja lahko učenci, tako kot smo sklenili v preteklem
šolskem letu, počakajo v šoli do 17. ure – starši pa morajo sporočiti, da bodo
zamudili, do 15. ure v tajništvo šole.
Plan aktivnosti si lahko starši preberejo na spletni strani šole (tekmovanja,
vikend tabori, tabor socialnih veščin). Prepoznavanje nadarjenih otrok poteka pri
ge. Nataši Fabjančič.
Pobuda glede kratkotrajnega parkiranja v okolici šole od 14. do 16. ure, v času ko
največ staršev pride po otroke. Ravnateljica je podala odgovor, da so te površine
v občinski lasti.
Nasilje v 4. razredu.: že nekaj časa starši opažamo nasilje, predvsem v 4ih
razredih, ki se dogaja pri športni vzgoji (v garderobah) in na šolskem igrišču.
Predstavniki socialne službe šole povedo, da so z dogajanjem seznanjeni in so se
v reševanje problema že vključili.
Na 1. seji Sveta staršev v letošnjem šolskem letu je bil sprejet sklep:
SKLEP 1.10: Pobuda staršev je naj šola staršem na roditeljskih sestankih predstavi,
kako prepoznavati vrstniško nasilje in kako ravnati, kadar so otroci žrtve
vrstniškega nasilja.
Ker šola ni poskrbela za to, da bi se ta tema uvrstila na dnevni red oddelčnih
sestankov, smo se dogovorili, da se bomo o tem pogovorili na naslednjih, 3.
oddelčnih roditeljskih sestankih. Starši želimo slišati predvsem, kako
prepoznavati medvrstniško nasilje in kako ukrepati, če se pojavi.

SKLEP 4: DS, ki je bila ustanovljena za urejanje težav v zvezi s prometom v
preteklem šolskem letu, bo sestavila dopis oz. prošnjo na občino za dovoljenje za
kratkotrajno parkiranje, oz. za ureditev parkiranja v okolici šole, času med 14. in
16. uro.
SKLEP 5: Na dnevni red 3. oddelčnih roditeljskih sestankov bo uvrščena tematika
vrstniškega nasilja, kako ga prepoznavati in kako ravnati, kadar so otroci žrtve
medvrstniškega nasilja.
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Ad 6) Razno
b. Predsednica SSt. nas je seznanila s programom »Etika in vrednote v vzgoji in
izobraževanju«, ki poteka pod okriljem Inštituta za etiko in vrednote. Poročilo o
uvodnem izobraževanju učiteljic in učiteljev ter vzgojiteljic in vzgojiteljev šol in
vrtcev, ki so se v ta program vključili, je priloženo temu zapisniku.

Sestanek je bil zaključen ob 21.13.
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta
staršev.

Domžale, dne 28. 2. 2014.

Zapisal: Petra Kraševec Uranjek, l.r.

Predsednica: Nataša Gerič, l.r.

