Svet staršev
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Šolska ulica 1, 8270 Krško
Tel.: 07 49 11 300
Fax: 07 49 11 323
E-mail: o-jdkrsko.nm@guest.arnes.si

Krško, 4.3.2014

ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev, ki je potekala v ponedeljek, 17.2.2014,
s pričetkom ob 18:00 v zbornici šole
Prisotni člani: Ficko Teja 1.a, Mavrič Klenovšek Valentina 1.b, Mirt Vesna 1.c, Volčanšek Aleš
2.a, Gelb Toth Tjaša 2.b, Špiler Ana 2.c, Bubnjič Špela 2.č, Osetič Jože 3.a, Jakša Sebastjan 3.b,
Sotler Nataša 3.c, Jankovič Zoran 4.a, Zajc Stanka 4.b, Cvetkovič Mateja 5.b, Šoba Matjaž 5.c,
Voglar Vesna 6.b, Glas Sabina 7.a, Grmšek Irena (nam.) 7.b, Močnik Nataša 7.c, Ivan Učanjšek
7.č, Sotošek Darja 8.a, Kuselj Jani 8.b, Uršič Hinko 9.a, Repše Andreas 9.b
Opravičili odsotnost : Krulc Špela 5.a, Pirc Švajger Urška 8.c
Odsotni: Vrisk Marija 4.c, Rožman Katja 6.a, Sokolovič Igor 6.c, Mlakar Damjana 9.c
Prisotni predstavniki šole: Antonija Glas Smodič – ravnateljica, Valentina Gerjevič –
pomočnica ravnateljice, Urška Breznikar – predsednica Sveta šole

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Obravnava in sprejem osnutka zapisnika 1. seje Sveta staršev
Poročilo s Sveta šole
Vprašanja, pobude in predlogi
Razno

Predlagani dnevni red je bil soglasno sprejet.
K 1. točki:
Svet staršev je soglasno sprejel zapisnik 1. seje. Ob tem je bila podana pobuda g. Andreja
Repšeta, ki je pozval vodstvo šole, naj aktivneje sodeluje pri pripravi občinskega razpisa za
prevoznike šolskih otrok. Razpis naj bo pripravljen tako, da bodo lahko sodelovali različni
prevozniki in bodo tako termini prevozov v šolskem letu 2014/2015 bolje usklajeni s šolskim
urnikom. Učenci iz Gore, Dolenje vasi in tudi od drugod ne bi več zamujali pouka zaradi
prevoza.
Ga. Gelb Toth Tjaša je sporočila, da je prehod za pešce na Strmi poti urejen.
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K 2. točki:
Predsednica Sveta šole ga. Urška Breznikar je predstavila poročilo s seje Sveta šole. Člani
Sveta šole so se sestali 26. septembra 2013, kjer so sprejeli poročilo o realizaciji pouka v
šolskem letu 2012/2013 in letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014.
Obravnavali so problematiko šolskih prevozov. Z ostrejšem nastopom na občini Krško so
dosegli, da otroci iz smeri Dolenja vas več ne zamujajo k pouku. Zaradi ukinitve prvega
avtobusa na relacijah Krško - Zdole in Krško - Dolenja vas so tem otrokom omogočili posebno
varstvo v učilnici 2. č (nižja stopnja) in v čakalnici (višja stopnja). Teh otrok ni veliko, ker imajo
večinoma 4. in 5. šolsko uro še pouk oziroma si čas zapolnijo z obiskovanjem dejavnosti.
Naslednja seja Sveta šole bo v drugi polovici februarja, kjer bodo obravnavali finančno
poročilo za leto 2013, kadrovski načrt šole in načrt šolskega sklada.
K 3. točki:
Ga. Špela Bubnjič je opozorila, da gredo otroci, ki čakajo na avtobusa za Zdole in Dolenjo vas,
v zimskem času prehitro iz podaljšanega bivanja in tako predolgo čakajo zunaj šole, kjer jih
starejši otroci kepajo. Mlajši otroci pridejo domov večkrat mokri. Ga. Urška Breznikar je na to
pripomnila, da ob kasnejšem odhodu iz podaljšanega bivanja otroci zamudijo avtobus.
G. Andrej Repše je izpostavil problematiko uši, ki se pojavljajo tako na nižji kot na višji
stopnji. Izrečenih je bilo nekaj pobud, kako bi ostale starše spodbudili, da bi otrokom
dosledno pregledovali glave in odpravljali morebitne uši. Podan je bil tudi predlog, da šola na
prvem roditeljskem sestanku v naslednjem šolskem letu pripravi predavanje na temo uši.
Ga. Urška Breznikar je sporočila, da so tematiko že obravnavali na roditeljskih sestankih. Če
kje uši opazijo, pa telefonsko obvestijo starše.
G. Andrej Repše je nato predlagal, naj šola napiše izjavo, kjer starši s podpisom potrdijo, da
so otrokom pregledali glave, otroci pa podpisane izjave prinesejo razredničarkam.
S strani g. Andreja Repšeta je bila dana pobuda o predstavitvi Hendligove metode tako
učiteljem, ki še niso prisostvovali predavanju, kot tudi staršem. Predstavitev izvaja ga. Tanja
Cedilnik. Izpostavljeno je bilo, da bi starši s tem pridobili informacije, ki bi jim omogočile lažje
prepoznavati morebitne primanjkljaje otrok na vedenjskem in učnem področju ter bi tako
lahko hitreje poiskali ustrezno strokovno pomoč. Ga. ravnateljica je povedala, da so učitelji
že poslušali podobno predavanje pri mag. Leonidi Rotvelt Pajič. Na šoli bodo tudi pregledali
odločbe otrok. Pri učencih s takšnimi težavami najprej prilagodi delo v razredu učiteljica,
obvezno pri tem sodeluje še svetovalna služba šole in seveda starši. Učenca lahko napotijo
na pregled v zdravstveni dom k psihologu, od tam pa po potrebi tudi k pedopsihiatru.
Ga. ravnateljica je pobudo pozdravila in se strinjala, da bi bila to primerna tema za starše
prvošolcev kot tudi za starše otrok iz višjih razredov, ki tega še niso poslušali.
Vodstvo šole nas je seznanilo s pripravami na energetsko sanacije šole, ki naj bi se začela 20.
junija 2014 in se zaključila 24. avgusta 2014. Ker gre približno ob istem času v prenovo tudi
Kulturni dom Krško, se še ne ve natančno, kje bo letos valeta za devetošolce.
G. Ivan Učanjšek je izpostavil izvajanje delavnic na temo »Graditev osebnosti« pri gospe
Pleteršnikovi. To šolsko leto potekajo enkrat tedensko v Mladinskem centru. Želja staršev je,
da bi se naslednje šolsko leto izvajale v šoli.
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G. Učanjšek je vodstvo šole prosil tudi za komentar lestvice najuspešnejših osnovnih šol, ki je
nastala na pobudo fakultete Alma Mater Europaea pod vodstvom profesorja Jurija Toplaka.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da je faktorjev, ki vplivajo na uspešnost šole, več, in ne samo
rezultati NPZ-jev. Takšna lestvica je po njenem mnenju za šole klofuta, saj je drugače
poučevati razred, kjer je 28 učencev, ali pa tistega, kjer jih je pol toliko. Predvsem pa za
sestavo lestvice niso bili uporabljeni relevantni podatki.
S strani staršev je bila izrečena pohvala o kakovosti prireditve na dan šole. G. Jankovič pa je
ob tem pripomnil, da je v prihodnje potrebno poskrbeti za ustrezen izhod po koncu
prireditve, saj bi zaradi velikega števila obiskovalcev lahko prišlo do nesreče. Namestnica
ravnateljice je ob tem povedala, da so na prireditvi zbrali 7494,50 evrov, ki gredo v šolski
sklad.
G. Hinko Uršič je izpostavil, da bi v prihodnje vsak razred imel piknik, saj se tako starši med
seboj najlažje spoznajo. Predlagal je tudi, naj vsak predstavnik oz. predstavnica staršev v
odgovoru na elektronsko pošto predsedniku Sveta staršev sporoči, o čem želi na seji
razpravljati. Tako bi sestanki potekali bolj tekoče in ažurneje.
G. Jani Kuselj je predlagal, naj šola na začetku šolskega leta določi trajanje končnega izleta
oziroma ekskurzije, ker zdaj zaradi nedefiniranega časa trajanja prihaja do nesoglasij in
nesporazumov med starši.
Izrečena je bila pohvala za urejeno in ažurno spletno stran šole.
Izrečena je bila pobuda, da v šolo ponovno pride projekt »Policist Leon svetuje«, ki se ga
izvaja v petem razredu.
Ga. Bubnjičeva je izpostavila, da so otroci prišli iz podaljšanega bivanja mokri do kože. Ga.
ravnateljica je odgovorila, da so s primerom seznanjeni in so ga ustrezno obravnavali.
Starši učencev višje stopnje so izpostavili težave pri pouku zgodovine in angleščine. Pri
zgodovini naj pouk ne bi potekal po učnem načrtu, predpisano gradivo je prezahtevno,
posamezni učenci pa si ne zapisujejo učne snovi. Pri pouku angleščine so izpostavili
neprimerno komunikacijo učiteljice z učenci. Pri obeh predmetih so posledično učenci slabše
motivirani in imajo slabe ocene.
Kot nasprotje temu pa so pohvalili pouk slovenščine pri gospe Klavdiji Bračun Volčanšek.
K 4. točki:
Sejo smo zaključili ob 19:30.

Zapisnik napisala:

Predsednik Sveta staršev:

Valentina Mavrič Klenovšek

Aleš Volčanšek
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