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Osnovna šola Venclja Perka
Ljubljanska 58a
1230 Domžale
SVET STARŠEV

Zapisnik 3. seje Sveta staršev OŠ Venclja Perka Domžale v šol. letu 2013/2014

Seja Sveta staršev je bila v četrtek, 22. maja 2014, ob 17.30 uri.
Sejo je vodila predsednica sveta staršev Nataša Gerič. Ob 18. uri so se članom sveta
staršev pridružili vabljeni predstavniki šole.
Navzoči: podpisna lista prisotnosti priložena arhiviranemu zapisniku.
Drugi navzoči: organizatorica šolske prehrane, svetovalni delavki, pomočnica ravnateljice,
ravnateljica.
Dnevni red:
1)
2)
3)
4)

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (2. seje z dne 29. 1. 2014)
Poslovniki sveta staršev (gradivo pošlje ga. Gerič)
Povzetek delavnic o nasilju na 3. ORS
Soglasje sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezne
razrede za šolsko leto 2014/15 (priloženo)
5) Poročilo predstavnikov Sveta šole
6) Priprave na šolsko leto 2014/15 (oddelki, predmetnik, novosti…)
7) Razno: Dnevi dejavnosti, obogatitveni tabori v septembru 2014
Predlog za dopolnitev dnevnega reda: Pod točko 3 predlaganega dnevnega reda se vključijo
pobude in poročila predstavnikov razredov.
SKLEP 1: Dnevni red seje se dopolni. Sklep so vsi prisotni potrdili.
Ad 1) Pripomb na posredovan zapisnik 2. seje Sveta staršev z dne 29. 1. 2014 ni bilo.
SKLEP 2: Zapisnik je bil brez dopolnitev soglasno potrjen.
S strani staršev je bila podana pripomba, da na spletni strani šole niso objavljeni vsi
zapisniki in gradiva.
SKLEP 3: Predstavnik staršev Aleš Božnik bo v sodelovanju s šolskim sodelavcem
za računalništvo, Robertom Osolnikom, skrbel za del spletne strani šole, ki je
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namenjen Svetu staršev, in sicer z objavo vseh zapisnikov, gradiv in obvestil o
sklicu seje.
S strani staršev je bila podana pripomba, da je elektronsko poslano vabilo (e-mail) lahko
spregledano ali zaradi tehničnih ovir nedosegljivo.
SKLEP 4: Vabilo na sejo Sveta staršev se poleg posredovanja po e-pošti objavi na
prvi strani šolske strani med novicami.
Ad 2) Na posredovan osnutek Poslovnika sveta staršev sta bila podana dva predloga za
dopolnitev:
1. Poslovnik se dopolni z obvezo predstavnika razreda, da v primeru svoje odsotnosti s
seje pravočasno in v naprej obvesti svojega namestnika o potrebni udeležbi ter mu
posreduje vsa potrebna gradiva.
2. Poslovnik se dopolni z navedbo trajanja mandata predstavnika v šolskem skladu.
SKLEP 5: Predstavljen Poslovnik staršev, ki se dopolni z navedenima predlogoma,
je soglasno sprejet.
Ad 3) Povzetek delavnic o nasilju na 3. ORS in kratko poročilo predstavnikov Sveta staršev
1. Pobuda predstavnikov staršev o organiziranju interesnih dejavnosti v šoli
s poudarkom na pravočasni objavi urnikov ter pripisom oblike izvajanja (tečajna oblika
le v enem polletju ali celoletna dejavnost). Šola bo preverila možnost izvajanja dejavnosti
v tečajnih oblikah v zimskem oz. letnem delu šolskega leta.
SKLEP 6: Zaradi lažjega usklajevanja dejavnosti otrok bo šola:
a. Do 31. 8. 2014 objavila seznam in urnik šolskih dejavnosti za šolsko leto
2014/15
b. Na urniku dejavnosti se bo označila oblika izvajanja (tečajna ali celoletna)
2. Pobuda staršev o nabavi potrebnih učbenikov,
ki jih učenci niso dobili preko učbeniškega sklada, ker je s strani ministrstva prišla
direktiva, da se za naravoslovje v 7. razredu učbenika ne sme nabavljati. V delu je namreč
nov, prenovljen učbenik. Ker nabava iz učbeniškega sklada ni več mogoča, je podan
predlog s strani predstavnikov staršev, da se potrebne manjkajoče učbenike kot
didaktični material, po predhodni preverbi nabavne cene, nabavi s sredstvi iz šolskega
sklada.
SKLEP 7: Predlagane učbenike za naravoslovje za 7. razred se kupi iz sredstev
šolskega sklada.
3. Ostale izpostavljene problematike in pohvale predstavnikov staršev
- Opozorilo staršev na problematiko združevanja otrok 1. razreda v OPB s starejšimi
vrstniki (2.-4. razred) ter izpostavljenosti različnim oblikam nasilja.
- Predlog staršev, da se nadstandardne dejavnosti, ki se izvajajo, izkoristijo bolj
smotrno, (vključitev širših predstavitvenih možnosti na mestu samem ali na poti).
Primer obiska hiše eksperimentov v Ljubljani, ko so bili tam samo 45 minut
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(nekaterim staršem se zdi, da je to premalo), ali obisk Sorice, ko so učenci porabili cel
dan za vožnjo tja in nazaj, tam so bili pa le kratek čas.
Pripomba staršev na nastop in odnos nadomestne učiteljice do otrok v 1. razredu:
(ne)predstavitev staršem, neprimerna komunikacija z otroki, kolektivno kaznovanje.
Izražena pohvala ob izvedbi ekskurzije 9. razredov v Strasbourg.
Podana pobuda za proučitev in vzpostavitev okvirov/pravil rabe računalnika (obseg,
zahtevnostna stopnja), saj nekateri starši menijo, da je za mlajše učence uporaba
računalnika pri izdelavi plakatov in pripravi govornih vaj prezahtevna, poleg tega
nimajo vsi možnosti uporabe računalnika.

SKLEP 8: Šola bo odprte teme preverila ter podala odgovore oz. mnenja.
4. Povzetek delavnic o nasilju na 3. ORS
Podana ugotovitev, da je bila delavnica s strani staršev pozitivno sprejeta. Prestavljene
so bile ključne ugotovitve in mnenja staršev, obeh v primeru udeleženih strani: nasilneža
in žrtve. Prikazani so bili predlogi staršev za izboljšanje.
- S strani staršev je bil podan predlog, da se v prihodnjem šolskem letu na 2. oddelčni
sestanek uvrsti podobna delavnica na temo druge oblike medvrstniškega nasilja.
- S strani šole je bila podana informacija, da se spreminja in dopolnjuje vzgojni načrt, v
delu Vzgojno ravnanje in vzgojni ukrepi. Predvidena uveljavitev z naslednjim šolskim
letom. S strani staršev je bil podan predlog, da bi bil vzgojni načrt predstavljen tudi
na seji Sveta staršev.
SKLEP 9: Podpora staršev predlogu za izvedbo delavnice o nasilju na 2. ORS v
šolskem letu 2014/15.
Ad 4) Soglasje sveta staršev k spisku in skupni nabavni ceni delovnih zvezkov za posamezne
razrede za šolsko leto 2014/15 po priloženem seznamu
SKLEP 10: Svet staršev daje soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in
delovnih gradiv po seznamu za šolsko leto 2014/15.
Ad 5) Podano je bilo kratko poročilo predstavnika Sveta šole. Posebnosti ni bilo.
Ad 6) Priprave na šolsko leto 2014/15
Podane informacije vodstva šole glede možnosti izvajanja programa zaradi zahtev po
varčevanju s strani ministrstva:
1. OPB – po prijavah bo za prihodnje šolsko leto potrebno 205 ur. Šola računa z
odobritvijo vsaj enakega obsega kot letos, to je 166 ur, ostalo bo pokrito z
nadobremenitvijo učiteljev ter vključevanjem učiteljev predmetne stopnje.
2. Pričakuje se zmanjšanje učne diferenciacije. V 8. in 9. razredu ostaja pri predmetih
SLJ, MAT in TJA nespremenjeno, pri nižjih razredih bo potrebno poseči po krčenju.
3. Uvajanje neobveznih izbirnih predmetov v 4. in 7. razredu:
- 4. razred: pri predmetu tehnika dve skupini, pri Nemščini predvidena 1 skupina
- 7. razred: uvajanje Francoščine
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Šolski koledar za l. 2014/15 v pripravi:
- 1. ORS bodo potekali v 2. tednu v septembru
- 2. januar 2015 je pouka prost dan (petek) in se nadomesti z delovno soboto 11.
aprila 2015
Ad 7) Razno:
1. Dnevi dejavnosti, obogatitveni tabori v septembru 2014
Predstavljen je bil prvi del seznama dejavnosti nadstandardnega programa za šolsko leto
2014/15, ki se bo izvajal v septembru (pojasnilo - posamezne dejavnosti, kjer je šola
odvisna od zunanjih izvajalcev, se lahko zamaknejo v oktober).
Program za ostale mesece šolskega leta 2014/15 bo predstavljen in podan v potrditev na
1. seji Sveta staršev v septembru 2014.
SKLEP 11: Svet staršev soglaša s podanim predlogom nadstandardnih dejavnosti
za september za šolsko leto 2014/15.
2. Rezultati ankete o šolski prehrani
Izvajanje ankete je potekalo v času govorilnih ur v mesecu maju. Z namenom večje
odzivnosti staršev je bil podan predlog, da se v naslednjem šolskem letu anketa izvaja v
času roditeljskega sestanka ter z vnaprejšnjim obvestilom staršem.
SKLEP 11: Izvajanje ankete o šolski prehrani se v šolskem letu 2014/15 izvede v
času roditeljskih sestankov.

Sestanek je bil zaključen ob 20:30.
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta
staršev.

Domžale, dne 26. 5. 2014.

Zapisal: Katarina Drobnič, l.r.

Predsednica: Nataša Gerič, l.r.

