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

Evidenčna številka: 486-OP/2014
Datum: 28. 5. 2014

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

Prisotni :

Mitja Valentinc, Romana Krstič, Ksenija Vintar, Matjaž Gričar, Natalija
Arh, Tatjana Mlakar, Jože Cvelber, Darja Jordan Pacek, Klavdija Kerin,
Barbara Cemič Ostrelič, Marijana Koprivnik Sotlar, Rudi Vrščaj, Meta
Lipovž
Sestanku prisostvovali naslednji namestniki: Slavka Gunčar Žnidaršič
namesto Alenke Češnjevar

Odsotni:

Opravičeno odsotni: Vesna Žučko, Karolina Cizerle, Anita Možgan,
Tomaž Grmšek, Alenka Češnjevar

Svet staršev za šolo se je sestal v sredo, 28.05.2014, ob 18.00, v zbornici OŠ Leskovec pri
Krškem.
Dnevni red:
1.
Potrditev dnevnega reda
2.
Pregled zapisnika prejšnje seje
3.
Potrditev seznama delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015
4.
Neobvezni izbirni predmet v 4. razredu in 7. razredu
5.
Pobude in predlogi članov Sveta staršev

K točki 1:
Glasovanje o predlaganem dnevnem redu 3. Sestanka Sveta staršev šole.
Sklep 1:
Dnevni red je bil potrjen s 16 glasovi za in nobenim proti.

K točki 2:
Pregledan je bil zapisnik prejšnje 2. seje Sveta staršev.
Sklep 2:
Zapisnik prejšnje seje je bil potrjen s 16 glasovi za in nobenim proti.
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K točki 3:
Ravnatelj g. Anton Bizjak je povedal, da so učiteljski aktivi po svoji strokovni presoji podali
predloge in oblikovali seznam delovnih zvezkov, ki jih bodo učenci res uporabljali v
prihodnjem šolskem letu. Seznam delovnih zvezkov je usklajen z učbeniki, ki jim ima šola v
učbeniškem skladu. Tako učbeniki kot delovni zvezki so strokovno pregledani in ustrezni.
Stremi se k temu, da se izbor učbenikov in delovnih zvezkov uporablja vsaj nekaj časa.
Likovni pedagog je pripravil predlog za likovni material v vrednosti 6,00 EUR na učenca.
Sklep 3:
Izbor delovnih zvezkov, ki jih za šolsko leto 2014/2015 predlaga strokovni aktiv in predlog
likovnega materiala je potrjen s 16 glasovi za in nobenim proti.
K točki 4:
Ravnatelj g. Anton Bizjak je predstavil neobvezne izbirne predmete za 4. in 7. Razrede, ki se
bodo pričeli izvajati v šolskem letu 2014/2014. V 4. razredu lahko učenci izbirajo med drugim
tujim jezikom – nemščino, umetnostjo, računalništvom, športom in tehniko; v 7. razredu pa
lahko učenci izberejo tuj jezik - francoščino.
Učenci se v pouk neobveznega izbirnega predmeta vključijo prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca šolskega leta in iz
predmeta je tudi ocenjen. Za izvedbo posameznega neobveznega izbirnega predmeta mora
biti prijavljenih vsaj 5 učencev.
Ga. Barbara Cemič Ostrelič opozori in poudari, da je potrebno v vsakem primeru omogočiti
izvajanje neobveznih izbirnih predmetov tudi na podružnični šoli v Velikem Podlogu. Ravnatelj g. Anton Bizjak pove, da apelirajo na starše, naj se v zadostnem številu odločijo za tuj jezik
– nemščino, s čimer bo omogočena izvedba vsaj tega neobveznega izbirnega predmeta. Ravnatelj pove, da bodo v primeru nezadostnega števila otrok na podružnični šoli neobvezni
predmet za te učence organizirali na matični šoli.
Sklep 4:
Svet staršev se je seznanil z možnostjo izbire neobveznih izbirnih predmetov v 4. In 7. razredu. Podrobnejše informacije so podane na spletni strani šole (zavihek ZA UČENCE –
IZBIRNI PREDMETI).
K točki 5:






Ravnatelj g. Anton Bizjak pove, da bo v petek, 30. 5. 2014, ob 10. uri, slavnostni
podpis pogodbe za energetsko sanacijo športne dvorane.
Glede obnove centralnega vrtca ravnatelj pove, da šola skupaj z Občino Krško
kandidirala na javnem razpisu za pridobitev denarnih sredstev, vendar rezultati izbora
še niso znani.
Glede izgradnje novega vrtca v Velikem Podlogu so aktivnosti KS Veliki Podlog in Šole
usmerjene v pridobitev projekta za izgradnjo in gradbenega dovoljenja.
Eden od staršev otrok, ki se vozijo na relaciji Leskovec – Jelše je opozoril, da so morali
otroci na poti domov izstopiti za začetku vasi Gorica (iz smeri Drnovo), čeprav je
njihova končna postaja na Jelšah. Ker je skozi vas Jelše trenutno popolna zapora ceste
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zaradi gradbenih del, naj se vstopne in izstopne postaje prilagajajo glede na trenutno
situacijo, vendar v korist in varnost otrok. Ravnatelj g. Anton Bizjak je obljubil, da bo
tudi Šola na to opozorila naročnika prevozov Občino Krško in izvajalca Izletnik d.d.
Starši 7. razredov predlagajo, da Šola izdela katalog z opisi izbirnih predmetov, da se
bodo otroci in starši lažje na enem mestu seznanili z vsebino in cilji izbirnih predmetov.
Ga. Natalija Arh pohvali učence in učitelje 1. triade na leskovški šoli za uspešno
izveden projekt ureditve vrta. Predlaga tudi, naj se vsaj enkrat letno izvede
dobrodelna prireditev, katere izkupiček bi bil namenjen za šolski sklad oz. izvajanje
podobnih aktivnosti na šoli.
Glede izvedbe projekta medgeneracijsko druženje – pohoda na Trško goro, ki je že
drugo leto zapored odpadel zaradi slabega vremena, se je Šola odločila, da ga v
bodoče ne izvaja več. Namesto tega bo na velikonočni petek normalen pouk.
Kadrovske spremembe v naslednjem šolskem letu 2014/2015 niso predvidene.
Sprememba je le v tem, da bo zaradi uveljavitve številčnega ocenjevanja v tretjem
razredu, ista učiteljica poučevala otroke v prvem in drugem razredu, v tretjem pa več
ne, kot je bila praksa do sedaj.
Predsednik Sveta staršev g. Mitja Valentinc se vsem staršem in članom Sveta staršev
zahvali za sodelovanje, saj je bil to zadnji sklic Sveta staršev v tej sestavi.

Sestanek Sveta staršev šole je bil zaključen ob 19.45 uri.

Zapisala
Darja Jordan Pacek l. r.

Predsednik sveta staršev
Mitja Valentinc l. r.

Vročiti:
 Članom sveta staršev
 Anton Bizjak, ravnatelj
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