Svet staršev šole
OŠ Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4a
8273 Leskovec pri Krškem

Datum: 17. 3. 2014
Evidenčna številka: 341-OP/2014

Z A P I S N I K
2. sestanka sveta staršev šole za šolsko leto 2013/2014

Prisotni :

Saša Lupšina, Josipa Lajkovič, Natalija Arh, Darja Jordan Pacek, Mitja
Valentinc, Sabina Kaplan, Tatjana Mlakar, Karolina Cizerle, Meta
Lipovž, Romana Krstič, Alenka Volčjak, Anita Možgan, Slavko Gunčar,
Tomaž Grmšek, Marijana Koprivnik Sotlar, Alenka Češnjevar

Odsotni:

Sestanku prisostvovali naslednji namestniki:
Sabina Kukovica namesto Jožeta Cvelbar, Sabina Kaplan namesto
Vesne Žučko

Svet staršev za šolo se je sestal v sredo, 5. 3. 2014, ob 17.00, v zbornici OŠ Leskovec pri
Krškem.
Na seji Sveta staršev so bili prisotni tudi ravnatelj Anton Bizjak, psihologinja Melita Zagorc
Vegelj in socialna delavka Dženi Rostohar.
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. seje
3. Predstavitev projekta Spodbujanje etika in vrednot v šoli – predstavitev rezultatov
ankete in oblikovanje načrta dela
4. Nasilje otrok na avtobusu
5. Kosila in popoldanska malica
6. Nasilje otrok nad otroki v šoli
7. Pobude in predlogi članov Sveta staršev

K točki 1:
Glasovanje o predlaganem dnevnem redu 2. sestanka sveta staršev šole.
Sklep 1:
Dnevni red je bil potrjen z 17 glasovi za in 0 proti.

K točki 2:
S strani staršev je bilo povedano, da naj bi se ob kosilu delile manjše porcije in naj bi se tako
varčevalo za popoldansko malico.
G. Anton Bizjak je povedal, da se je pogovoril z vodjo kuhinje o velikostih porcij in so bili
opozorjeni, da večjim otrokom delijo večji obrok. Pojasnil je tudi, da so vsa tri kosila
količinsko v skladu s kalorijami in potrebami otrok. Glede pijače ob kosilu je pojasnil, da je
go. Edita Gubenšek, vodja šolske prehrane predlagala, da je sestavni del kosila vsak dan juha,
glede pijače pa naj se otroci poslužujejo pitnika, ki sta po en na nižji in višji stopnji. Otroci
lahko pijejo vodo kadarkoli. Gazirana pijača in sokovi se odsvetujejo. Ravnatelj zagotavlja, da
otroci na višji stopnji uporabljajo pitnik in bo preveril, če pitnik na nižji stopnji dela.
Glede pravočasnih prihodov avtobusnih prevozov otrok v šolo se ugotavlja, da so se razmere
izboljšale. Če pa bo prihajalo do cestnih zapor, zaradi del na cestah in s tem posledično do
možnosti zamude pri prevozih otrok do šole, se tem otrokom opraviči zamuda.
Sklep 2:
Z 17 glasovi za in 0 proti je bil potrjen zapisnik 1. seje Sveta staršev šole za šolsko leto
2013/2014.
K točki 3:
Ga. Dženi Rostohar je predstavila program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. V
sklopu tega programa je na šoli potekalo anketiranje, ki je zajemalo naključno izbran vzorec
med strokovnimi delavci, starši in učenci. Program se bo izvajal tri leta. Predstavljeni so bili
zastavljeni cilji za tekočo šolsko leto in sicer spoznavanje 1. modula Znanje in modrost. Ga.
Melita Vegelj Zagorc je predstavila rezultate anketnega vprašalnika, ki so bili podani s strani
Inštituta za etiko in kako se šola uvršča po rezultatih glede na ostale slovenske šole.
Poudarja se pomembnost vključenosti staršev in tekoče posredovanje informacij; otroci
vključujejo starše, neposredno vključevanje (predstavitev poklica, vodenje interesne
dejavnosti, ali moderiranje foruma ali okrogle mize za starše na temo znanja in modrosti),
iskanje in predlogi lokalnega vzornika na področju znanja in modrosti. Starši pošljemo
predloge preko e-pošte. Mitja Valentinc, predlaga, da se poišče lokalnega podjetnika, ki je
uspel s svojim delom in izpostavi delo kot vrednota.
Sklep 3:
Svet staršev se je seznanil s projektom in se dogovoril, da ostale starše spodbudimo na
spremljanje šolske spletne strani o izvajanju projekta. Razredniki spregovorijo in obveščajo
učence o izvajanju projekta na razrednih urah.
K točki 4:
S strani staršev je bilo izpostavljeno, da prihaja na avtobusih, ki izvajajo prevoze otrok od
doma do šole do nasilja in sicer v obliki zbadanja, zmerjanj, stiskanja. Postavlja se vprašanje,
kdo nosi odgovornost za dogajanje na avtobusih; ali starši, ali šola.
G. Anton Bizjak je odgovoril, da je za prevoze v šolo in iz šole odgovorna občina, ki financira
izvajalca teh prevozov - izbranega prevoznika. Prevoznik pa je na podlagi prometnih
predpisov odgovoren za ustrezno izvajanje prevozov.
Šofer avtobusa je tista oseba, ki je odgovorna in mora poskrbeti, da otroci sedijo in so
privezani. Starši naj sami preverijo, kako izvaja in poskrbi za ustrezen prevoz in varnost otrok
šofer avtobusa. Če pride do neustreznega ravnanja, naj nemudoma obvestijo šolo, ki se bo

takoj vključila v reševanje problema (ravnatelj bo kontaktiral prevoznika in ga opozoril na
neustrezna ravnanja). Ravnatelj bo opozoril prevoznika, da morajo biti otroci privezani in
morajo sedeti vsak na svojem sedežu. Če prihaja do izvajanja nasilja na avtobusih in šola za to
izve, potem tudi šola ustrezno ukrepa ( pogovor z učenci, pogovor s starši).

Sklep 4:
Za prihod otrok do avtobusne postaje, s katere se otroci odpeljejo z avtobusom do šole , so
odgovorni starši. Za prevoz od avtobusne postaje do šole pa je odgovoren za primerno
obnašanje in upoštevanja pravil glede varnosti, voznik avtobusa, ki opravlja prevoz otrok.
Starši naj na vse posebnosti opozarjajo takoj, da se bo šola lahko vključila v reševanje
problemov. Ravnatelj bo opozoril prevoznika, da morajo biti otroci privezani in sedeti vsak
na svojem sedežu – otroci na avtobusu ne smejo stati.

K točki 5:
- Povedano je bilo, da naj bi kosila zmanjkalo že pred 13.30 uro, da je včasih hrana
preslana ali pa nič slana, da se je v vrtcu zgodilo, da ni bilo dovolj kuhana. G. Anton
Bizjak je pojasnil, da se je pogovoril s kuharjem, ki mu je zatrdil, da v tem mesecu ni
nič zmanjkalo. Kar pa se tiče ostalih pripomb na hrano, opominja naj starši na to
opozarjajo takoj, da bo sam lahko takoj tekoče zadeve reševal z osebjem v kuhinji.
- Otroci v prvih razredih dobijo kosila prvi ( ob 11.30 uri) in se starši vprašujejo, ali bi
lahko dobili popoldansko malico prej. G. Anton Bizjak je povedal, da to možnost še
raziskujejo.
- Starši opozarjajo, da se deli popoldanska malica v razrede in je vprašljiva kakovost,
sploh če je za malico salama, ki lahko dlje časa stoji. G. Anton Bizjak pojasni definicijo
popoldanske malice in ceno. Kuharica izda popoldansko malico do 14.30 ure, kaj pa se
z malico dogaja v razredih in kdaj otroci jedo, pa je potrebno vprašati učitelje v
podaljšanem bivanju. Starši povedo, da opažajo, da otroci popoldansko malico jedo
ob 16.00 uri ali pa celo ob 16.15 uri, kar je zelo pozno in postavlja se vprašanje, kako
je s kakovostjo malice. Ravnatelj bo preveril kdaj se izdaja popoldanska malica in kdaj
otroci uživajo malico.
- Pomoč mlajšim otrok pri kosilu je bila realizirana in se ustrezno izvaja.
- Uradni čas kosila je od 11.30 do 13.40 ure.

K točki 6:
Starši so spregovorili o nasilju otrok na šoli, ki pa ni mišljeno samo za romske otroke, ampak
tudi med ostalimi otroki med seboj. Razgovor je potekal v izmenjavi mnenj, kako so se
uredile zadeve v podružnici Veliki Podlog, kjer je opaziti, da je nasilje prenehalo ali pa se ne
izvaja v tolikšnem obsegu, ker ima učiteljica takega učenca neprestano ob sebi.
Starši so tudi povedali, da se jim ne zdi primerno, da 14-letni otrok obiskuje šolo skupaj s 10letniki. Predvsem v nižjih razredih in postavlja se vprašanje ali lahko kaj šola ob tem naredi.
Izpostavljen je bil tudi dogodek v enem izmed 5. razredov, ko se je skupina otrok spravila na
enega otroka in so ga brcali v dimlje, razmetavali njegove stvari. Fant, ki je to prestajal, ni
nikomur nič naredil. Punce-sošolke so želele preprečiti to dogajanje, vendar jih fantje niso
poslušali. Razredničarka je vedela za ta dogodek, jim je naložila kazen ( napisati 100 krat, kaj

ti je bilo najhujše ob tem dogodku), vendar ni o tem obvestila ne ravnatelja, ne staršev. Ga.
Melita Zagorc Vegelj je povedala, da bodo raziskali zadevo, da sama zaznava pojav med
vrstniškega nasilja med otroci, vendar se na šoli o tem pogovarjajo, sama izvaja tudi
samozaščitne delavnice, ki so se letos že izvajale v 3. razredih. Predvidene pa so tudi v 5. in 7.
razredih. Če bi starši zaznali kakršnokoli obliko nasilja, predvsem skupinsko nasilje ( kot je bil
opisan zgornji primer), je potrebno o tem takoj obvestiti g. Bizjaka ali ga. Zagorc Vegelj.

K točki 7:
- Šola je organizirala izobraževanje »Varni na internetu«. Predsednik Sveta staršev je
pozval starše, da se naj odzovejo na kvalitetna predavanja, ki jih organizira šola.
- Igrišče za 1. razrede je zajeto v program investicij.
- V mesecu maju in sicer 5. 5. 2014 se bo začela energetska obnova športne dvorane in
bazena. Dela naj bi bila predvidoma končana do 31. 7. 2014.
- Odobren je bil razpis za ponovno obnovo vrtca ob šoli. Šola ima gradbeno dovoljenje
za izvajanje del in izbranega izvajalca. Iščejo pa se nadomestni prostori za izvajanje
dela vrtca.
- Pogovor o uporaba šolskega bazena in sicer, da bi se izvajale dodatne dejavnosti,
vendar je g. Bizjak povedal, da je za to potrebno zaposliti dodatno osebo, občinski
svet pa tega ne odobri, ker ni finančnih sredstev. Šolski bazen se uporablja za
dejavnosti, ki so zajete v Letnemu delovnemu načrtu za šolsko leto 2013/2014.

Sestanek Sveta staršev šole je bil zaključen ob 19.55 uri.

Zapisala
Sabina Kaplan l. r.

Vročiti:
 Članom sveta staršev
 Anton Bizjak, ravnatelj

Predsednik sveta staršev
Mitja Valentinc l. r.

