ZAPISNIK
11. seje Sveta šole, ki je potekala v ponedeljek, 30.5.2016, ob 18. uri na OŠ Jurija
Dalmatina Krško, v zbornici šole.

Prisotni:
Člani Sveta šole:
Andreja Rihter, Bojana Dimc, Zorica Kerin, Helena Drakulič, Nataša Škrabar, Aleš
Volčanšek, Vesna Mirt, Mateja Cvetkovič, Dušan Šiško, Miloš Kukovičič
Ravnateljica - Valentina Gerjevič
Pomočnici ravnateljice -Andreja Budna in Urška Breznikar
Zapisnikarica - Renata Županc
Opravičeno odsotni: Miroslav Vidmar, Predsednica sindikata - Marija Žgavc
Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled in potrditev zapisnika 10. seje Sveta šole
Pregled realizacije sklepov prejšnjih sej Sveta šole
Poročilo s seje Sveta staršev
Seznanitev članov Sveta šole o nabavi predlaganih delovnih zvezkov in
učnih gradiv za 2016/17
Informacije o novem šolskem letu 2016/17
Imenovanje članov pritožbene komisije
Predlogi, pobude, vprašanja
Razno

Predsednica Sveta šole, ga. Andreja Rihter, je pričela enajsto sejo Sveta šole s pozdravom
in ugotovitvijo, da je svet sklepčen. Poleg članov sveta so bile prisotne tudi: ga. Valentina
Gerjevič, ravnateljica, ga. Urška Breznikar, pomočnica ravnateljice, ga. Andreja Budna,
pomočnica ravnateljice, ga. Renata Županc, zapisnikarica.
Predsednica Sveta šole je prisotne seznanila z dnevnim redom seje.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad. 1.
Zapisnik 10. seje Sveta šole so vsi člani sveta prejeli v elektronski obliki.
Člani so z dvigom rok soglasno potrdili zapisnik 10. seje.
SKLEP št. 57: Zapisnik 10. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet. Objavljen bo na
spletni strani šole.

Ad. 2.
Predsednica Sveta šole je na kratko predstavila in osvežila sklepe s prejšnjih sej.
Ravnateljica je k temu dodala, da je bilo sicer na prejšnji seji sveta rečeno, da se točka s
spremembo pravil šolskega reda prestavi na trenutno sejo, vendar se nekaterih zadev ni
doreklo, zato bi omenjene spremembe pravil šolskega reda dokončno sprejeli na eni izmed
naslednjih sej. Doreči morajo predvsem uporabo mobilnih telefonov pred poukom in po
pouku (jedilnica, šolsko dvorišče, …). Trenutno je namreč uporaba mobilnih telefonov po
pouku zelo velika, tudi pri kosilu, v jedilnici...
Člani Sveta šole so predlagali, da se mobiteli v šolski stavbi ne bi uporabljali, izven šole
(dvorišče), pa bi ga učenci lahko uporabljali.

Ad. 3.
Predsednik Sveta staršev, g. Aleš Volčanšek, je podal poročilo s seje Sveta staršev, ki je bila
v četrtek, 26. 5. 2016 ob 18. uri v zbornici šole.
Obravnavali so:
-

Potrdili so osnutek zapisnika 9. seje Sveta staršev.
Ga. Rihter je predstavila teme s seje Sveta šole.
Glavna tematika je bila točka potrditve nabave predlaganih delovnih zvezkov in učnih
gradiv za naslednje šolsko leto.

Na omenjeni seji se je vnela dolga razprava, ob koncu pa Svet staršev ni sprejel sklepa za
nabavo predlaganih delovnih zvezkov in učnih gradiv za šolsko leto 2016/17. Sklenili so, naj
se preuči vsebino, težo in izpolnjenost teh gradiv od 6 do 9 razreda. Zadevo je potrebno rešiti
do 10. junija 2016.
-

Naknadno so na seji dodali še 4. točko, kjer so potrjevali dva člana Sveta staršev v
pritožbeno komisijo. Ker sta bila omenjena člana odstotna, bodo oba člana naknadno
potrdili na naslednji seji oziroma do konca avgusta 2016.

-

Pri 5. točki dnevnega reda je ga. ravnateljica predstavila novosti v šolskem letu
2016/17. Najaktualnejša je seznanitev z obnovo šole, pri učencih vozačih pa bo
novost uvedba čipov namesto voznih kart. Prav tako se bodo spremenili določeni
predmetniki.

-

Sprejet je bil sklep za nakup 15-ih novih atlasov, ki se bodo financirali iz šolskega
sklada.

Ad. 4.
Starši so pravico do potrditve predlaganih delovnih zvezkov in gradiv pridobili leta 2013, kjer
je pristojno ministrstvo v okrožnici določilo tako. Ravnateljica pove, da so bile takrat cene
gradiv in DZ višje in so se do danes že znižale.
Predstavniki Sveta staršev na seji Sveta staršev predlaganih delovnih zvezkov in gradiv za
naslednje šolsko leto niso potrdili.
Glede na omenjeni sklep, ki so ga sprejeli predstavniki Sveta staršev, je gospa ravnateljica
že pozvala strokovne aktive k ponovni proučitvi glede potrebnosti predlaganih delovnih
zvezkov, sklican pa je že tudi sestanek vodij strokovnih aktivov, in sicer za sredo, 1.6.2016.

Ravnateljica pove, da so bili učitelji nad odločitvijo staršev presenečeni, saj so se za delovne
zvezke, ki so jih predlagali, odločili na podlagi strokovnosti, seveda pa so ob tem upoštevali
tudi ceno. Ob izbiri DZ je potrebno upoštevati tudi, da so delovni zvezki usklajeni z učbeniki.
Ob tem je ga. Zorica Kerin, učiteljica zgodovine, povedala, da delovne zvezke pri pouku
uporablja redno. Večinoma se delovni zvezki rešujejo med šolsko uro, le ti so bili v 7. in 8.
razredih letos z njene strani pregledani kar dvakrat. S trditvijo, da se delovni zvezki ne
uporabljajo ter da so prazni, se torej ne strinja, seveda pa je od vsakega učenca posebej
odvisno ali sodeluje pri pouku in rešuje delovni zvezek ali ne.
Določeni starši so na seji Sveta staršev omenjali e-gradivo, ravnateljica pa pove, da bi bila
uporaba e-gradiva na naši šoli težko izvedljiva, saj še vedno nimajo vsi doma stalno
dosegljivih računalnikov, interneta, tiskalnika, ključka, itd… Ga. Rihter in nekateri člani so pri
tem tudi izpostavili opozorila strokovnjakov glede predolgega časa, ki ga mladostniki že sicer
preživijo pred računalniki. Ga. Nataša Škrabar omeni, da je pri matematiki poizkusila z eučbenikom kot dodatno možnostjo za učenje, pa učenci le tega niso uporabljali.
Vsi člani sveta so se strinjali, da je potrebno zadevo pravilno usmeriti in urediti. Člani so tako
predlagali še eno sejo Sveta staršev, z glavno točko potrditve gradiv in delovnih zvezkov za
šolsko leto 2016/17, kjer bodo tudi učitelji predstavili, na podlagi česa so se odločali.
SKLEP 58: Na osnovi sklepa Sveta staršev, da ne potrdi predlaganih delovnih zvezkov
in učnih gradiv, in pozivu k ponovni proučitvi potrebnosti predlaganih gradiv ter
obrazložitvi ravnateljice in predstavnic sveta zavoda iz kolektiva, Svet šole predlaga
sklic seje Sveta staršev, na katerem bodo predstavniki aktivov staršem dodatno
pojasnili izbiro predlaganih gradiv.

Ad. 5
Ravnateljica opozori na novosti, ki jih čakajo v novem šolskem letu:
- Prenova šole (bazen, višja stopnja, stara telovadnica, okolica šole). Pričetek obnove
bo 27.6.2016. Najprej nas čaka umik opreme, učitelji pa do 6.7. ostajajo v prostorih šole,
ki so bili obnovljeni lani. Obnova bo predvidoma trajala do konca meseca oktobra.
Preselili se bodo učenci od 6. do 9. razreda. O točnih lokacijah se še dogovarjajo
(zaenkrat so dogovorjeni za 4 učilnice na fakulteti, 4 nad delavnicami, 1 v stari
lekarni,…), vsekakor pa si želijo organizacijo izpeljati tako, da bi bili vsi razredi in oddelki
lokacijsko čim bližje eden drugemu. Ob koncu počitnic bo šola izvedla sestanek s starši,
kjer bodo natančno pojasnili vse podrobnosti glede obnove in z njo povezane logistike.
-

Novosti, ki zajemajo pouk:
 Angleščina prihaja kot obvezni predmet v 2. razred
 V 6. in 9. razred pa vstopajo naslednji neobvezni izbirni predmeti:
Umetnost, Šport, Računalništvo in Tehnika)

-

Za vozače bodo v novem šolskem letu novost čipi. Šola bo staršem razdelila
položnice, potrebno bo namreč plačati kavcijo za čip, le tega pa lahko vozač ob
koncu šolanja vrne.
Izdelati bo potrebno dokument, ki bo vseboval podroben načrt varnih poti za vse
učence, ki prihajajo v šolo z avtobusi, kombiji, kolesi in peš. Tu bodo vključeni
starši, Občina Krško in učitelji.

-

-

Naslednje leto nas čaka obletnica - 45 let šole. V sklopu tega bodo v šolskem letu
2016/17 potekale različne aktivnosti in prireditve.

Ad. 6.
Predsednica sveta pove, da je Svet šole na februarski seji zaradi prenehanja mandata
nekaterih članov (upokojitev, prenehanje statusa učencev, odstopne izjave) Pritožbene
komisije v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otrok potrdil nadomestne člane, ki so jih
predhodno predlagali predstavniki staršev na seji Sveta staršev in učiteljski zbor. Ker celotni
komisiji z 31. 8. 2016 poteče mandat, moramo imenovati nove člane ali še en mandat
zaupati starim članom.
Učiteljski zbor je na sestanku, ki je potekal 23.5.2016, sklenil, da ponovno predlaga sedanje
člane predstavnikov strokovnih delavcev šole (Marta Kožar, Bojan Mesarič, Helena Drakulič,
Suzana Pacek, Rebeka Žnideršič in Urška Katić).
Gospod Volčanšek je povedal, da na seji Sveta staršev predlagana člana še nista bila
potrjena, saj sta bila odsotna. Omenjeno bodo tako obravnavali oziroma potrjevali na
naslednji seji, ki so jo potrdili v prejšnji točki s sklepom št. 58.
Ponovno je predlagana predstavnica iz sosednje šole gospa Klavdija Mirt. Imenovati je
potrebno še enega predstavnika iz sosednje šole.
SKLEP 59: Svet šole bo o imenovanju Pritožbene komisije odločal na korespondenčni
seji.

Ad.7.
Ga. Vesno Mirt je zanimalo, kako se je obnesla sprememba pobiranja dobrodelnih
prispevkov na dobrodelni prireditvi. (o.p.p. prejšnja leta je šola pobirala vstopnino ter prodajala izdelke po
določeni ceni, letos to z zakonom ni več dovoljeno). Ravnateljica pove, da se je omenjeni način izkazal
za dobrega, šola je bila z izkupičkom, ki so ga pridobili na dobrodelni prireditvi in ga namenili
za šolski sklad, zadovoljna.
Ga. Mateja Cvetkovič pa je opozorila, da na novih mrežah za nogomet na šolskem igrišču
otroci popoldan plezajo in se gugajo, ter jih tako uničujejo. Predlaga, da bi bili informatorji
lahko na to pozorni in večkrat preverili igrišče.
Ad. 8. /

Seja je bila zaključena ob 19.15 uri.

Zapisala:

Predsednica SŠ:

Renata Županc

Andreja Rihter

