Krško, 20. 05. 2019

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

Zapisnik 4. seje Sveta staršev OŠ Jurija Dalmatina Krško, ki je potekala
v ponedeljek, 20. 05. 2019 s pričetkom ob 17.00 v zbornici šole
Prisotni člani: glej prilogo (lista prisotnosti).
Prisotni predstavniki šole: Valentina Gerjevič-ravnateljica, Jožica Škrlec-knjižničarka (obe po 2. točki
dnevnega reda zapustili sejo)

Predlagani dnevni red:

1. Obravnava in sprejem osnutka zapisnika prejšnje seje Sveta staršev
2. Soglasje Sveta staršev o nabavi predlaganih delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto
2019/20
3. Izvolitev dveh članov v Upravni odbor Šolskega sklada šole
4. Vprašanje, predlogi in pobude
K 1. točki
V uvodu predsednica sveta staršev Metka Uršič prisotne pozdravi, predstavi predlagani dnevni red
4. seje in osnutek zapisnika 3. seje Sveta staršev, ki sta bila soglasno sprejeta.

K 2. točki
Pri 2. točki dnevnega reda sta bili prisotni Valentina Gerjevič, ravnateljica ter Jožica Škrlec,
knjižničarka. Svet staršev se je strinjal s predlaganim in podal soglasje za nabavo predlaganih
delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2019/20. V prihajajočem šolskem letu bodo gradiva
brezplačna tudi za učence 2. razredov. Možne so še spremembe v ceni kompletov, kar vpliva na
nabor za drugi razred, ki se financira iz učbeniškega sklada.

K 3. točki
V Upravni odbor šolskega sklada se soglasno izvoli Barbaro Lukan in Tino Kadunc.
K 4. točki
4.1 Šolski sklad: Poglavitno je, da je definirana poraba in cilji po razredih. Tako da ima vsak učenec
nekaj financirano od Sklada.
Predlagana pobuda s strani gospe ravnateljice in predsednice Upravnega odbora Šolskega sklada, da
bi na začetku šolskega leta delili dopise staršem s predlaganim mesečnim prispevkom (da starši
obkrožijo 0€, 1€, 2€, verjetno tudi 5€ ali še kaj več na mesec), se zavrne.
Predlagamo, da se donacije še naprej zbirajo na koncertih in dobrodelnih bazarjih. Predlagamo, da se
pogovorimo o drugačni obliki, sodelujočih in izvedbi bazarja. Zbiranje sredstev naj poteka tudi preko
dopisov podjetjem, kjer je treba odziv tudi aktivno spremljati, saj menimo, da je potrebno zbiranje
sredstev samo iz staršev razširiti.
Za naslednje šolsko leto predlagamo, da se v publikaciji objavi številka računa sklada, kamor lahko
vsakdo nakaže poljuben znesek.

4.2. Izpostavi se problematika vračanja testov in preverjanj učencem. Ko učenec pokaže podpisan
test učitelju, se test vrne učencu, kot je zakonodajno predpisano.

4.3. Predlaga se, naj se analiza NPZ dela timsko na strokovnih aktivih in sicer po vertikali. Da se dobi
uvid v močna in šibka področja znanja učencev in kritično analizo pedagoškega dela ter evalvacijo
strokovnih delavcev o dosežkih učencev.

4.4. Dosledno se mora upoštevati Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju. Vsa ocenjevanja morajo biti
podprta z mrežnim diagramom in jasno opredeljenimi minimalnimi standardi. Načrt ocenjevanja
mora biti definiran vnaprej, najbolje na začetku šolskega leta. Vpisovanje ocen v e-Asistenta mora biti
ažurno in dosledno, ravno tako datumi preverjanj in ocenjevanj. Na začetku šolskega leta se morajo
definirati datumi govorilnih ur in roditeljskih sestankov.

4.5. Podana je bila pobuda, da se razčleni porabo 20€ za material pri predmetu Likovna umetnost.

4.6 Zahteva za premik začetka pouka je bila sprejeta soglasno. Zjutraj je v šoli veliko otrok, ki v najbolj
efektivnih urah postopajo po šoli in okolici in čakajo na začetek pouka, interesne dejavnosti pa so slabše
obiskane. Podan je bil predlog, da se začetek prve ure premakne na 7.30 ali 7.45. , temu primerno se
prilagodi vozni red avtobusov. Naloge dežurnega učitelja se morajo ponovno jasno opredeliti.

4.7 Problematika igrišča OŠ Jurija Dalmatina: pravilo je, da do 15.30 na njem potekajo dejavnosti v
okviru šole. Pričakuje se, da so do te ure na igrišču samo učenci, ki so ključeni v šolske dejavnosti pod
vodstvom učitelja. Po tej uri se na igrišču zbirajo razne skupine, ki so tudi nasilne. Otroci si zato na

igrišče ne upajo, igrala se ne uporabljajo ali pa se uničujejo, po tartanu se vozijo s kolesi in rolerji, na
igrišču se kadi, organiziranih vadb na igrišču ni. Predlaga se, da se nujno vzpostavi več reda, bodisi z
dodatnim varovanjem ali z zaprtjem igrišča po 17.uri.

4.8 V šoli se pojavlja vse več nasilja (psihičnega, verbalnega, fizičnega) s strani učencev, ki se jih iz leta
v leto prestavlja po razredih, kjer pa še naprej ustrahujejo druge (gre tako za fante kot tudi za dekleta).
Starostna meja nasilja se premika vse nižje, zato bo nujno potrebno posvetiti več pozornosti
oblikovanju oddelkov vseh razredov in doslednejšemu vzgojnemu ukrepanju. Za vzpostavitev ničelne
tolerance do nasilja pa je nujna vključitev zunanjih institucij kot so Policija, Zdravstveni dom in Center
za socialno delo ter takojšnje aktivno ukrepanje.
4.9 Knjižnica naj bi bila v osnovi prostor za izposojo knjig in branje, torej prostor kamor se učenci radi
vračajo. Zaračunavanje zamudnine ne pripomore k večji obiskanosti, posebno pozornost pa je treba
nameniti učencem prvih razredov, ki se s šolskimi prostori šele spoznavajo.
4.10. Predsednica Metka Uršič je ponovno poudarila, da pri izpostavljanju šolskih tem starši
upoštevamo stopenjskost, najprej sodelujejo z učečimi učitelji in razredniki, potem svetovalno službo
in nato vodstvom šole. V primeru presoje na nekonstruktivno sodelovanje pa je pot preko sveta staršev
tudi prava. Za pomoč, usmerjanje, informacije in predloge pa se lahko vseskozi obračajo na Svet
staršev.
4.11 Starši so pohvalili prizadevanja posameznih učiteljev in učitelje devetih razredov za organizacijo
in izvedbo prihajajoče valete.
4.12 Starši so pohvalili delo predsednice Sveta staršev, njeno strokovnost, odgovornost in
prizadevnost, konstruktivno sodelovanje in odprtost.
Predsednica sveta staršev se je vsem skupaj zahvalila za udeležbo, dobro sodelovanje in podporo ter
s tem zaključila 4.sejo.

Seja je bila zaključena ob 19.10 uri.

Zapisnik pripravila:

Predsednica Sveta staršev:

Barbara Lukan

Metka Uršič

