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

Datum: 2. 10. 2014
Evidenčna številka: 1416-OP/2014

ZAPISNIK
1. sestanka sveta staršev šole in vrtca za šolsko leto 2014/2015
Prisotni:

Ksenija Vintar, Monika Kerin, Marko Turšič, Bojana Janc Lekše, Karin Drenik, Urška
Vračun, Natalija Arh, Boštjan Štojs, Darja Jordan Pacek, Mitja Valentinc, Vesna Šinko,
Boštjan Žaren, Barbara Cemič Ostrelič, Monika Šušteršič, Tatjana Mlakar, Karolina
Cizerle, Meta Lipovž, Rudi Vrščaj, Irena Vovk, Kristina Arh, Tomaž Grmšek, Marijana
Koprivnik Sotlar, Vesna Šinko, Alja Karlovšek, Emina Sivac, Mateja Glavan, Stanka
Zorko, Martina Prevejšek, Nataša Kranjc, Jana Vizler, Slavica Zagrajšek, Barbara
Bučar

Opravičeno odsotni: Franci Mežič, Jerneja Macur, Slavka Gunčar, Dejan Sevšek, Romana Krstič
Svet staršev za šolo in vrtec se je sestal v četrtek, 25. 9. 2014 ob 18.00 uri v zbornici OŠ Leskovec pri
Krškem.
Pred pričetkom sestanka ob 18.00 uri je g. ravnatelj Anton Bizjak predlagal spremembo dnevnega
reda, ga predstavil, katerega so prisotni člani tudi sprejeli.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev za šolo
Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev za vrtec
Naloge Sveta staršev
Obravnava Letnega delovnega načrta 2014/2015
Vzgojni načrt, šolska pravila, dopolnitve
Potrditev delovnega zvezka za 8. razred, predmet Biologija
Pobude in vprašanja

K točki 1:
Predlagana kandidata za predsednika Sveta staršev za šolo sta bila Mitja Valentinc in Natalija Arh.
Volitve so potekale javno in predlagana kandidata sta se strinjala. Mitja Valentinc je dobil 16 glasov in
Natalija Arh je dobila 6 glasov.
Sklep 1:
Izvoljen je nov predsednik Sveta staršev za šolo v šolskem letu 2014/2015 Mitja Valentinc.
Namestnica predsednika Sveta staršev za šolo v šolskem letu 2014/2015 je Natalija Arh.
K točki 2:
Predlagana kandidatka za predsednika Sveta staršev za vrtec je bila Vesna Šinko, kandidatka se je
strinjala s predlogom. Predlagana je bila tudi kandidatka za namestnico predsednice, Emina Sivac, ki
se je strinjala s predlogom. Volitve so potekale javno.
Sklep 2:
Izvoljena je nova predsednica Sveta staršev za vrtec v šolskem letu 2014/2015 Vesna Šinko.
Namestnica predsednice Sveta staršev za vrtec v šolskem letu 2014/2015 je Emina Sivac.

K točki 3:
G. Anton Bizjak na podlagi 66. Člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI-UPB5, Ur.l.RS, št. 16/2007, 36/2008, 58/2009) predstavi najpomembnejše naloge Sveta
staršev.
Tehnično in finančno podporo za delovanje Sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.
K točki 4:
Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015 je podrobneje objavljen na spletni strani www.osleskovec.si (pod rubriko »dokumenti«).
G. Anton Bizjak je najprej članom sveta podrobneje predstavil letni delovni načrt za šolo, ki zajema
šolski koledar, program etike in vrednote v vzgoji, urnik, dnevnik dejavnosti, prednostno nalogo šole,
ki je disciplina pri pouku. Predstavi nadstandardne programe za šolo, interesne dejavnosti, ki jih kar
68 in se izvajajo kot razširjen program. Predstavi tudi strokovni del načrta, ki ga sestavljajo učiteljski
zbor, svetovalne službe, aktivi na šoli, vendar v ta, strokovni del, starši ne morejo vplivati.
Nadalje podrobno predstavi delovni načrt za vrtec v katerem omenja prednostno nalogo izboljšanje
komunikacije na vseh nivojih, ustvariti hočejo boljšo klimo in imajo še več drugih ciljev in nalog. Starši
lahko pri tem sodelujejo s svojimi predlogi. Predstavi še obogatitvene programe, ki so namenjeni
vsem otrokom v vrtcu (multikulturnost, ljudsko izročilo, ekologija, varčevanje, humanitarne akcije, …).
Občina Krško se strinja z Letnim delovnim načrtom OŠ Leskovec pri Krškem.
Sklep 4:
Svet staršev poda pozitivno mnenje k Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2014/2015.
K točki 5:
Vzgojni načrt in Šolska pravila za šolsko leto 2014/2015 so podrobneje objavljena na spletni strani
www.os-leskovec.si (pod rubriko »dokumenti«).
Vzgojni načrt in Šolska pravila ostajajo nespremenjena od lanskega šolskega leta. Večji poudarek v
tem šolskem letu bo na disciplini pri pouku.

Sklep 5:
Starši podajo pozitivno mnenje k Vzgojnem načrtu in Šolskim pravilom.
K točki 6:
G. Anton Bizjak predstavi nov delovni zvezek za 8. razred pri predmetu Biologija. Cena delovnega
zvezka je 9,00 €. Starši učencev 8. razredov, so se strinjali s ceno in nakupom.
Sklep 6:
Člani Sveta staršev potrdijo soglasno nakup delovnega zvezka.

K točki 7:
 Člani Sveta staršev se strinjajo, da ostaja četrtek dan za sestanke sveta in želijo pravočasno
obveščanje (vsaj 7 dni pred sestankom)
 Starši zopet izpostavijo problematiko otrok, ki so odvisni od javnega prevoza (avtobusov) na
poti v šolo in domov, starši ugotavljajo, da dogovorjene oznake na avtobusih ne ustrezajo
predvideni poti, voznik je odgovoren za potnike in avtobus, izvajalec prevoza je Izletnik Celje.
Starši želijo večjo odgovornost izvajalca prevozov: večjo varnost (vsak otrok na svojem
sedežu in pripet z varnostnim pasom), odgovornost in točnost voznikov in prevoznika pri
prevozu. Starši opozarjajo, da so avtobusi polni in da otroci stojijo na avtobusu.
Člani Sveta staršev predlagajo obveščanje občine z dopisom o težavah pri prevozu otrok.
Kontaktna oseba za urejanje prevozov in vodja oddelka za družbene dejavnosti na Občini
Krško je g. Andrej Sluga (andrej.sluga@krsko.si). Šola bo poslala dopis na občino na Oddelek
za družbene dejavnosti in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Krško. V
kolikor se prevozi ne bodo uredili, bo urejal Svet staršev preko občine in Policijske uprave
Novo mesto.
Člani Sveta staršev se ne strinjajo z združitvijo šolskega prevoza z mestnim prevozom. Šolski
prevozi naj bi bil ločeni od ostalih prevozov.
 Starši druge in tretje triade predlagajo naj učenci dobijo šolske ocene predčasno, ne samo v
maju in juniju, ko je špica zaključevanja ocen, saj gre za preveliko obremenjenost in napetost
otrok, pa tudi učiteljev. Ustne ocene naj bodo napovedane predčasno in po dogovoru z
učiteljem. Ravnatelj je opozoril, da učitelji ocenjujejo, ko je zaključen pri predmetu tematski
sklop. Prav tako 5 dni pred konferenco učenci ne smejo pisati testov, razen če test ponavljajo
oz. so zanj dobili negativno oceno. Učenci imajo lahko pišejo dve ocenjevanji na teden.
Ocenjevanja morajo biti napovedana 5 dni v naprej. Prva ocenjevalna konferenca je 28. 1.
2015. Starši so opozorili, da so otroci pri GUM pridobili ocene v maju za celo šolsko leto (pisni
test za celo leto). Ravnatelj je povedal, da je s tem seznanjen in da je učitelj že bil na
usposabljanju za ocenjevanje.
 Starši učencev devetega razreda želijo specifikacijo računa (izlet na Dunaj). Prav tako bi starši
želeli imeti v pogled koliko denarja so otroci zbrali z zbiranjem papirja in kako bo denar
porabljen.
 V četrtek 9. 10. 2014 bo slovesna otvoritev športne dvorane v OŠ Leskovec pri Krškem, hkrati
bo to športni dan na šoli.
 Šolska hranilnica ni obvezna, lahko jo uporabljajo prostovoljno posamični oddelki, odvisno od
dogovora.



Organizacija valete in poučevanje plesa s strani ga. Anike Antolič zajema preobsežen plesni
repertoar, zato se starši 9. Razredov sprašujejo, ali učenci potrebujejo to plesno izobrazbo.
Predlagajo poučevanje osnov, ter dogovor o nižjem plačilu poučevanja.
 Starši in učenci ugotavljajo, da več ključev odklepa več garderobnih omaric. Kdo bo in za kaj
odgovarjal v primeru kraje?
 Starši predlagajo večje ohranjanje učbenikov v učbeniškem skladu in enotno zavijanje
učbenikov.
 Ravnatelj je povedal, da Občina Krško ni pridobila sredstev na razpisu za sanacijo vrtca Pika
Nogavička. Starši nujno apelirajo na potrebno sanacijo Vrtca Pika Nogavička: menjava
vhodnih vrat (drsna vrata), popravilo tlakovcev pred vhodom, beljenje oddelkov, sanacija
umivalnice in skupnih stranišč,…
 Starši naj opažanja oz. ugotovljene potrebe po vzdrževalnih opravilih sporočijo ravnatelju.
 Starši so opozorili, da so bili rezultati NPZ-ja pri predmetu angleški jezik pod slovenskim
povprečjem. Starše zanima kakšne ukrepe bo šola izvedla, da se tovrstni rezultati ne
ponovijo.
Sestanek Sveta staršev šole in vrtca je bil zaključen ob 20.05 uri.

Zapisala
Vesna Šinko l.r.

Vročiti:




Članom sveta staršev
Anton Bizjak, ravnatelj
Maja Koretič, pomočnica ravnatelja za vrtec

Predsednik sveta staršev
Mitja Valentinc l.r.

