Svet staršev
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Šolska 1, 8270 Krško
Krško, 01.10.2018

E-mail: os-jdkrsko.nm@guest.arnes.si

ZAPISNIK 3.seje Sveta staršev OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki
je potekala v torek, 25.septembra 2018, s pričetkom ob 16.30 v zbornici šole

Prisotni člani: glej prilogo (lista prisotnosti).

Prisotni predstavniki šole: Valentina Gerjevič-ravnateljica, Urška Breznikar-pomočnica
ravnateljice, Andreja Budna-pomočnica ravnateljica, Katja Volčajnk-predsednica Sveta šole.

Predlagani dnevni red:
1.

Obravnava in sprejem osnutka zapisnika 2.seje Sveta staršev.

2.

Poročilo seje Sveta šole.

3.

Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2017/2018

4.

Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2018/2019.

5.

Varno v šolo.

6.

Vprašanja, pobude in predlogi.

7.

Razno

K 1. točki

V uvodu predsednica sveta staršev Metka Uršič prisotne pozdravi, predstavi člane ter
predlagani dnevni red 3.seje in osnutek zapisnika 2. seje Sveta staršev, ki sta bila soglasno
sprejeta.
K 2. točki

Pregledali so se sklepi prejšnje seje, kjer so bile podane zadolžitve, ki pa so bile tudi

realizirane:
-

Podano je bilo mnenje glede nabave kompletov za 1. razred;

-

Opozorilo razrednikom glede komunikacije in pisanja domačih nalog.

Pobud in odprtih vprašanj ni ostalo, zapisnik se bo nahajal na spletni strani OŠ.
K 3. točki

S strani ravnateljice je bilo podano poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta (v
nadaljevanju LDN) za 2017/2018. LDN je bil v celoti realiziran še pred zaključnimi ocenami
in popravnimi izpiti. Sledilo se je dolgoročni viziji šole, glede organizacije je potekalo vse
brez posebnosti, svet staršev se je sestal dvakrat (septembra in junija). Za naprej je
potrebno več pobude predstavnikov sveta staršev glede obiskanosti predavanj za starše.
Pritožbena komisija se je sestala enkrat in sicer zaradi nestrinjanja z zaključno oceno.
Zaključna ocena je po sestanku komisije ostala nespremenjena.

Glede nacionalnega preverjanja znanja (v nadaljevanju NPZ) je bilo izpostavljeno, da so
učenci za NPZ slabo motivirani, ob čemer se je izpostavilo gledišče glede pristopov
motiviranja učencev s strani učiteljev. Potrebno bo predstaviti analizo rezultatov NPZ v
strokovnih aktivih. Priprave na NPZ so bile slabo obiskane.
Vprašanje glede izostankov in pisanja domačih nalog takrat, ko so tekmovanja v okviru šole.
Podana je bila pobuda, da se tovrstna tekmovanja izvajajo v popoldanskih urah.
K 4. točki

Ravnateljica predstavi glavne povzetke LDN za leto 2018/2019. Kot predstavljeno, bodo v
letošnjem šolskem letu dve delovni soboti, prva že 29.9.2018. Na ta dan ni kosil, niti
podaljšanega bivanja.
K 5. točki

Projekt Varno v šolo se je začel s tednom mobilnosti, v sklopu katerega je bila s pomočjo
policistke predstavljena varna pot v šolo. Novost je cona K+R (kiss and ride), ki označuje
predel, kjer starš odloži otroka, ki nato samostojno in varno nadaljuje pot v šolo. Ponovno je
bil izpostavljen problem parkiranja pri kolesarnici, kjer je nujno pustiti prostor za obračanje
avtobusa. Izpostavljena je bila problematika zgostitve prometa ob deževnih dneh ter podan
predlog za hitrejši dostop do šole s strani Cankarjeve ulice. Ravnateljica izpostavi, naj se

otroci čimbolj samostojno navajajo na prihod v šolo.
K 6.točki

Izpostavil se je problem vozačev, ki morajo čakati skupino, ki konča pouk kasneje (prevozi v
smer Pijavško, Lomno, Gora), poudarek pa je bil tudi na odgovornosti šole do čakajočih, ki
ob lepem vremenu čakajo na dvorišču, sicer pa v razredih, kamor se morajo javiti učiteljem.
K 7. točki

Poročanja iz oddelkov:
-

Na vprašanje, v kateri fazi je odprava okvare bazena v OŠ, je bil podan odgovor, da je šlo
za puščanje ene od kadi v spodnjem delu bazena in da je napaka odpravljena. Pred
nadaljevanjem aktivnosti v bazenu je pot rebno opraviti še analizo vode.

-

Kljub energetski sanaciji objekta se je v poletnih mesecih v določenih učilnicah
temperatura povzpela čez 30 stopinj, zato je bil podan predlog, da meritve temperatur v
letošnjem letu ponovno izvede pristojna inštitucija in rezultate preda ustreznemu
inšpektoratu, ki naj potem komunicira z izvajalci same sanacije.

-

Podana je bila kritika glede teže torbe prvi šolski dan, ko je bilo tre ba v šolo prinesti vse
učbenike in delovne zvezke, k čemur je bil podan predlog, da se gradiva v šolo odnašajo
postopoma.

-

V jutranjih urah se v garderobi zadržuje veliko otrok, kar pripomore k gneči in
počasnejšemu odhodu iz garderob v razrede. Ravnateljica pojasni, da se ob začetku
jutranjih aktivnosti gneča zmanjša, v septembru pa so bili otroci tudi zjutraj na igrišču.

-

Izpostavljeno je bilo vprašanje varnosti ob prihodu staršev v šolo, saj se lahko praktično
vsakdo brez nadzora sprehaja po šolskih hodnikih.

-

Glede ekskurzije v London (7-9.razred, predmet angleščina) je bila podana kritika, da se
omenjene ekskurzije udeležuje mnogo posavskih osnovnih šol, saj je organizacija izključno
v domeni Agencije Twin, ob čemer šola ne prevzema nobene odgovornosti. Učenci OŠ
Jurija Dalmatina se omenjene ekskurzije ne udeležujejo, zato je bil podan predlog, da se
je udeležijo v letošnjem šolskem letu.
Predstavnica sveta staršev se vsem skupaj zahvali za udeležbo in s tem zaključi 3.sejo.
Seja je bila zaključena ob 18.30 uri.

Zapisnik pripravila:

Predsednica Sveta staršev:

Barbara Lukan

Metka Uršič

