ZAPISNIK
1. seje Sveta šole, ki je potekala v torek, 26. 9. 2017, ob 18. uri, v zbornici šole.
Prisotni:
Člani Sveta šole:
Katja Volčanjk, Helena Drakulić, Marija Meh, Urška Erjavšek, Nataša Škrabar, Metka Uršič,
Katja Šribar, Dušan Valentinc, Davorin Dimič, Nataša Obradović, Marjana Planinc
Na seji so bile prisotne tudi: ravnateljica – Valentina Gerjevič, predsednica sindikata - Marija
Žgavc, zapisnikarica – Renata Županc.
Opravičeno odsotni: Urška Breznikar, Andreja Budna
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 15. seje Sveta šole
Poročilo s seje Sveta staršev
Sprejem Poročila o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2016/2017
Predlog LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2017/2018
Predlogi, pobude in vprašanja
Razno

Predsednica Sveta šole, ga. Katja Volčanjk, je vse prisotne pozdravila, vsem zaželela uspešno
in konstruktivno sodelovanje v nadaljnjih 4 letih ter povedala, katere so naloge oziroma
pristojnosti sveta.
Prisotne člane je seznanila z dnevnim redom. Člani sveta šole so dnevni red potrdili.
Ad. 1.
Člani Sveta šole so zapisnik 15. seje, ki je potekala 11. 9. 2017, prejeli po elektronski pošti.
Na zapisnik ni bilo pripomb.
Predsednica sveta je predlagala, da se v bodoče, vključujoč današnjo sejo, sklepi številčijo
najprej z zaporedno številko seje in nato s številko sklepa, saj bi bila tako sledljivost
realiziranih sklepov bolj pregledna.
Člani so se s predlogom številčenja sklepov strinjali.
SKLEP 1/1: Na vseh naslednjih sejah, vključujoč z današnjo, se sklepi številčijo z zaporedno številko
seje in zaporedno številko sklepa.
SKLEP 1/2: Zapisnik 15. seje je bil soglasno sprejet. Objavljen bo na šolski spletni strani.

Ad. 2.
Ga. Metka Uršič je podala poročilo s 1. seje Sveta staršev, ki je potekala v ponedeljek, 25. 9.
2017:
-

-

-

Skladno z dnevnim redom so bili člani Sveta staršev seznanjeni z Letnim delovnim
načrtom šole za šolsko leto 2017/18, s Poročilom o realizaciji letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2016/17 in z Načrtom varnih šolskih poti;
Izpostavljene so bile tematike glede: varstva vozačev, hrane na športnih dnevih,
prevozov avtobusov, časovnih zamikov roditeljskih sestankov po razredih in triadah,
NPZ-jev in ocen, …;
Omenjeno je bilo, da torbe na koleščkih iz varnostih razlogov niso priporočljive;
Starši so pohvalili strokovno ekskurzijo devetih razredov v Celovec;
Pogovarjali so se glede statistike sofinancirane malice in kosil na šoli, ter na splošno o
zmožnosti staršev glede plačil. Potekala je tudi kratka razprava o predlogu glede
prostovoljnih donacij staršev za Šolski sklad. Dogovorili so se, da vodstvo šole
posreduje predloge na to tematiko in bodo člani Sveta staršev podali svoje
komentarje. Po potrebi bodo izpeljali tudi korespondenčno sejo.

Ad. 3.
Ga. Katja Volčanjk je člane Sveta šole seznanila z 31. členom Zakona o osnovni šoli, ki govori
o Letnem delovnem načrtu: Z Letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in
razporeditev vzgojno- izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim
načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola.
Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s
katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj
učencev, oblikovanje sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih
delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi
inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z
zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole. Letni
delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje
do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.
Ravnateljica je na kratko predstavila Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško za
šolsko leto 2016/2017:
-

-

Poročilo zajema tako obvezni kot razširjeni program. Oba programa sta bila v celoti
realizirana.
V februarju je zavod obiskala šolska inšpekcija, ki je podala pozitivno poročilo o
delovanju zavoda. Dodali so le nekaj priporočil in napotkov, ki jih bomo v bodoče
upoštevali.
Z rezultati nacionalnega preverjanja znanja na šoli nismo bili zadovoljni in smo ob
koncu naredili izčrpno statistično analizo le teh. Spremembe bomo poskušali vnesti v
nadaljnje delo.

-

Zelo smo zadovoljni, da smo v lanskem letu zakorakali v prenovljeno šolo. Pogoji za
delo so kvalitetni, v bodoče pa bo potrebno skrbeti za to, kar imamo.

Predsednica sveta je odprla razpravo na tematiko poročila:
G. Dimič je podal dvom glede zmožnosti plačevanja dobrodelnih položnic, glede na socialno
strukturo staršev, predstavljeno v poročilu. Ga Katja je razložila, da je predlog še v pripravi,
da bodo zadevo dobro preučili, nato pa bo vodstvo šole predstavilo predloge glede tega.
G. Dimič je prav tako predlagal, da se na Občino Krško poda še kašno pobudo glede pomoči
pri sofinanciranju npr. drugega učitelja športa v 2. in 3. razredu,…
Ravnateljica je povedala, da Občina Krško med drugim trenutno sofinancira učitelja plavanja,
letno in zimsko šolo v naravi, interesno dejavnost Robotika, gotovo pa bo dobrodošlo, če se
jim uspe dogovoriti z občino še za kakšno drugo obliko sofinanciranja.
Prav tako se je pričela odprta debata glede izostankov od pouka, ki jih je bilo, kot je zapisano
v poročilu na strani št. 30, v lanskem letu kar nekaj. Ravnateljica je povedala, da morajo biti
najprej starši tisti, ki učencem določenih izostankov ne bodo opravičevali. Težava namreč
nastane tudi, ko gredo učenci na ekskurzijo in se zaradi nenapovedane odsotnosti
določenega učenca vsi stroški ekskurzije povečajo za ostale učence.
Vsi člani so se strinjali, da bi bilo potrebno učence privabljati na dneve dejavnosti predvsem
motivacijsko in ne kazensko.
Ravnateljica je omenila tudi, da se je šola v letošnjem šolskem letu vključila v projekt »Kako
motivirati za življenje«, kjer bodo zagotovo pridobili nova znanja in ideje, kako motivirati
učence in posledično tudi zmanjšati izostanke od pouka.

SKLEP 1/3: Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji LDN OŠ Jurija Dalmatina Krško
za šolsko leto 2016/2017.
Ad. 4.
Ravnateljica je podala kratek povzetek predloga LDN za šolsko leto 2017/18.
V šolskem letu 2017/18 bomo na osnovi poročila nadaljevali s procesom osnovnega
izobraževalnega dela.
-

V LDN so predstavljeni vsi strokovni aktivi za vse razrede in predmete;
Predstavljeni so vsi obvezni, neobvezni predmeti, interesne dejavnosti, tekmovanja,
ki se bodo izvajala;
Kot novost se v letošnjem šolskem letu izvaja pouk obveznega predmeta angleščine v
tretjem razredu;
Prav tako se kot novost pojavi Črta samostojnosti in zaupanja - v šoli namreč želimo
navajati otroke na samostojno pot v šolo;
Novost je tudi mednarodni projekt »FIT4KID«;
V LDN-ju je predstavljen tudi protokol ravnanja ob težavah učencev (učne težave,
težave z medsebojnimi odnosi, nasilje, itd …). Starši oz. učenci se naj vedno najprej
obrnejo na razrednika.

-

Kar se tiče finančne plati in nakupov, bomo v šolskem letu 2017/18 nabavili nekaj
didaktičnega materiala, talnih iger, obnovili bomo plinsko postajo, itd.

Ga. Katja je odprla razpravo, kjer je g. Dimič pohvalil skrb za vsakodnevno uživanje sadja in
zelenjave učencev.

SKLEP 1/4: Letni delovni načrt OŠ Jurija Dalmatina Krško za šolsko leto 2017/2018 je bil
soglasno sprejet.
Ad. 5.
Ga. Obradović je predlagala, da bi na šoli uvedli razgibalne vaje za otroke, npr. ob začetku
dne, začetku kakšne ure, saj je vedno več mladih, ki imajo že v zelo zgodnjem obdobju
razvoja težave z bolečinami v hrbtenici. Prav tako je predlagala, da bi učenci pili čim več vode
(redna hidracija).
Predsednica Sveta šole, Ga. Volčanjk, je povedala, da se bo občasno najverjetneje pojavila
potreba po korespondenčni seji. Predlagala je, da se, v kolikor se vsi člani Sveta šole strinjajo,
le-ta izvede preko njihovih elektronskih naslovov.
Člani Sveta šole so se s predlogom strinjali.
SKLEP 1/4: Člani Sveta šole so se strinjali, da se v primeru korespondenčne seje, le-ta
izvede preko njihovih elektronskih naslovov.
Ad.6.
Ga. Volčanjk je prisotne seznanila, da je bila do sedaj praksa, da so na sejah člani za sklepe
glasovali javno. Glede na 51. člen Poslovnika o delu Sveta zavoda je glasovanje možno
izpeljati tudi tajno, in sicer na predlog vsaj dveh članov Sveta zavoda.
V primeru, da ima član sveta kakšno vprašanje, pobudo ali predlog, ki se nanaša na delo
Sveta zavoda, ga lahko predhodno predloži v tajništvo zavoda. Tako za odgovor oziroma
pojasnilo ne bo potrebno čakati do naslednje redne seje.
Naslednja seja bo v mesecu februarju, ko se sprejema Letno poročilo in Finančni načrt šole.
Predsednica Sveta zavoda se je vsem prisotnim zahvalila za udeležbo in aktivno sodelovanje
na seji.

Seja je bila zaključena ob 19:20 uri.
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Katja Volčanjk

