Svet staršev
Osnovna šola Jurija Dalmatina Krško
Šolska ulica 1, 8270 Krško
Tel.: 07 49 11 300
Fax: 07 49 11 323
Krško, 25. 3. 2016

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

ZAPISNIK
9. seje Sveta staršev, ki je potekala v ponedeljek, 15. 02. 2016,
s pričetkom ob 18. uri v zbornici šole
Prisotni člani: Omerzu Liljana 1.a, Smolej Učakar Urša (nam.) 1.b, Radišek Biljana 1.c, Levičar
Neža 2.b, Božič Lidija 2.c, Šribar Katja 2.č, Ficko Teja 3.a, Mavrič Klenovšek Valentina 3.b,
Mirt Vesna 3.c, Volčanšek Aleš 4.a, Špiler Ana 4.c, Martinčič Igor 5.b, Sotler Nataša 5.c, Zajc
Stanka 6.b, Jović Svetlana 6.c, Toplišek Polona (nam.) 7.c, Sokolovič Igor 8.c, Glas Sabina 9.a, ,
Preskar Karmen (nam.) 9.č
Opravičili odsotnost : Levak Melita 1.č, Blaznik Maja 2.a, Valentinc Dušan 4.b, Habinc Primož
4.č, Žagar Tomaž 5.a, Jankovič Zoran 6.a, Pohle Tomaž 7.a, Cvetkovič Mateja 7.b, Rožman
Katja 8.a, Kukavica Vesna 8.b, Požgaj Gajšak Zlata 9.b, Močnik Nataša 9.c
Odsotni: /
Prisotni predstavniki šole: Valentina Gerjevič – ravnateljica, Urška Breznikar – pomočnica
ravnateljice, Andreja Budna – pomočnica ravnateljice, Marta Kožar – šolska svetovalna
služba, Andreja Rihter – predsednica Sveta šole

Predlagani dnevni red:
1. Obravnava in sprejem osnutka zapisnika 8. seje Sveta staršev
2. Poročilo s seje Sveta šole
3. Izvolitev dveh predstavnikov Sveta staršev v pritožbeno komisijo
4. Vprašanja, pobude in predlogi
5. Razno
Stran 1 od 4

K 1. točki:
Obravnava osnutka zapisnika 8. seje Sveta staršev:


Predstavnica staršev opozori, da na spletni strani šole še ni navedenih opisov,
izvajalcev in terminov interesnih dejavnosti, ki se izvajajo v šoli. Gospa ravnateljica
odgovarja, da imajo novo skrbnico spletne strani, ki je spletno stran postavila na
novo. Vsega še niso utegnili realizirati, bodo pa zadevo v prihodnje uredili. Interesne
dejavnosti bodo predstavljene v katalogu.



Predstavnica poda pobudo, da bi se na spletni strani šole objavili točni datumi
govorilnih ur, saj je v mesecu januarju prišlo do rahle zmede, ko se bile govorilne ure
izjemoma drugi četrtek v mesecu namesto tretji. Predstavnice šole se s predlogom
strinjajo.



Predstavnico staršev Vesno Mirt zanima, ali so možne govorilne ure s predmetnimi
učitelji. Gospa ravnateljica pojasni, da so te izvedljive, seveda po predhodnem
dogovoru z učiteljem. Kontaktni podatki posameznih učiteljev so na voljo v tajništvu
šole.



Predstavnico staršev zanima izvajanje hospitacij. Gospa ravnateljica pojasni, da so
nekaj hospitacij že opravili, predvsem med učitelji, ki so na novo zaposleni. Se pa
vsekakor zavzemajo za kvaliteto dela.



Na 8. seji je bila podana pobuda, da bi šola zagotovila nekaj atlasov iz šolskega sklada,
da učencem le-teh ne bi bilo potrebno nositi v šolo. Ravnateljica pove, da je v šoli na
voljo deset atlasov, da pa so mnenja, da je bolje za učence, da ima vsak svojega, saj
tako lažje sledijo razlagi učitelja.

Drugih pripomb in dopolnitev ni bilo, osnutek je bil soglasno sprejet.

K 2. točki:
Predstavljeno je bilo poročilo s Sveta šole. Izvoljena je bila nova predsednica Sveta šole,
gospa Andreja Rihter. Predstavnike staršev med drugim seznani, da je bil lanski Letni delovni
načrt realiziran v celoti. Dotaknejo se tudi nekoliko slabših rezultatov na nacionalnem
preverjanju znanja. Menijo, da na rezultat le-teh vpliva več dejavnikov, med drugim ima naša
šola več učencev priseljencev, zavedanje, da NPZ nima vpliva na nadaljnje šolanje, stopnja
zahtevnosti, ipd. Ravnateljica še pove, da so učenci poleg obveznih izbirnih vsebin sodelovali
tudi na drugih vsebinah in bili pri tem zelo uspešni, tako da ne gre soditi le po NPZ.

K 3. točki:
Pritožbeno komisijo v zvezi s pravicami in dolžnostmi otrok sestavlja šest članov, dva
predstavnika šole, dva predstavnika iz Sveta staršev ter dva učitelja iz drugih šol. V
pritožbeno komisijo se izvolita gospa Katja Šribar in gospod Igor Martinčič.

Stran 2 od 4

K 4. točki:
Gospa Valentina Klenovšek pohvali razredničarko 3.b, gospo Heleno Baškovič. Pove tudi, da v
tem razredu prihaja do neprimernega obnašanja učencev in poda nekaj predlogov za
preprečevanje le-tega, kot je npr. da se izbirne vsebine ne priznajo, uvedbo dodatnih izbirnih
vsebin, izrek opomina. Gospa ravnateljica odgovarja, da so vsi udeleženci različnih dni
dejavnosti, šol v naravi, tudi CŠOD, seznanjeni s pravili in se morajo držati reda in pravil, s
katerimi jih seznanijo razredniki in spremljevalci. Učenca, ki ne upošteva pravil, se lahko
pošlje domov. O poteku izreka vzgojnih opominov imamo zapisano v Vzgojnem načrtu OŠ
Jurija Dalmatina Krško.
Gospa Klenovškova nadalje sprašuje, ali bo interaktivna tabla na voljo tudi na nižji stopnji.
Gospa ravnateljica pove, da so na razredni stopnji štiri table, imajo pa jo vsi peti razredi. Če
obstaja želja za delo s tablami, se lahko zamenja razred, postavitve tabel v najnižjih razredih
pa ne načrtujejo.
Gospa Teja Ficko izpostavi problematiko jutranje gneče in nereda v garderobi pred pričetkom
pouka. Zanima jo, ali obstaja možnost odhoda otrok na igrišče. Gospa ravnateljica pove, da
so tudi sami opazili, da je bilo veliko učencev v garderobi, kjer so čakali na pričetek pouka.
Učenci so povedali, da so tam tako zgodaj, ker jim je doma dolgčas, ali pač ker jih pripeljejo
starši. Nekateri se niso udeleževali niti dejavnosti, na katere so prijavljeni, če učitelj ni
izrecno prišel ponje. Zadevo so rešili tako, da učitelj tiste otroke, ki prispejo v šolo do 7:30,
odpelje v učilnico, kjer se igrajo ali kako drugače zaposlijo. Za naslednje šolsko leto načrtujejo
nove, zanimive rešitve.
Gospo Šribarjevo zanima, kako je z možnostjo odhoda učencev predmetne stopnje na kosilo
pred/po krožkih. Gospa ravnateljica pove, da gredo lahko na kosilo že ob 13:00.
Gospo Vesno Mirt zanima stališče šole glede šolske prehrane in ali lahko kako starši
pripomoremo k izboljšanju kakovosti prehrane. Predstavniki šole pojasnijo, da se na šoli zelo
posvečajo prehrani. Na to temo je potekal tudi sestanek med občino Krško in vsemi šolami v
občini, katerega namen je bil doseči, da se otroci v šolah prehranjujejo čim bolj zdravo in
kvalitetno. Šola daje velik poudarek izobraževanju o pripravi in pa tudi nabavi hrane, zanima
jih izvor hrane. Veliko delajo na lokalno pridelani hrani, in sicer kupujejo lokalno pridelan
krompir, jabolka, mleko in mlečne izdelke. Pri tem pa se soočajo s težavami pri iskanju
lokalnega ponudnika, ki bi jim sploh lahko zagotovil zadostno količino hrane. Gospa
ravnateljica pri tem apelira tudi na vse starše, naj spodbujamo svoje otroke, da ponujeno
hrano tudi pojedo.
Gospo Ano Špiler zanima, kako bo potekala prenova preostalega dela šole. Gospa
ravnateljica pojasni, da učenci razredne stopnje ostanejo v šoli, medtem ko se bodo učenci
predmetne stopnje morali seliti. Pri tem se zavzemajo, da bodo vsi učenci na isti lokaciji v
starem delu Krškega. Prenova se začne takoj po 25. juniju in se konča z oktobrom 2016. Po
zadnjih pogovorih obstaja možnost, da se dela zaključijo prej. Kuhinja ostaja v šoli, za učence
bodo uredili prevoz do le-te.

Stran 3 od 4

K 5. točki:


Gospa ravnateljica pove, da so bili roditeljski sestanki – predavanja za starše zelo
slabo obiskani in poziva, da se jih v prihodnje udeleži več staršev.



Izrečena je bila pohvala kolektivu šole za vloženi trud in uspešno logistiko ob vselitvi v
nove prostore šole.

Sejo smo zaključili ob 19:20 uri.

Zapisala

Predsednik Sveta staršev

Biljana Radišek

Aleš Volčanšek
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