Svet staršev šole in vrtca
OŠ Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4
8273 Leskovec pri Krškem
Številka: 900-1/2015-7
Datum: 16. 2. 2016
ZAPISNIK
2. sestanka sveta staršev šole in vrtca za šolsko leto 2015/2016
Prisotni: lista prisotnih v prilogi 23 prisotnih.
Svet staršev za šolo in vrtec se je sestal v torek 16.2.2016 ob 18. uri v zbornici OŠ Leskovec pri
Krškem.
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev in korespondenčne seje
3. Pregled in realizacija sklepov 1. seje sveta staršev
4. Analiza učnega uspeha 1. polletja v šolskem letu 2015/2016
5. Priprava poslovnika delovanja Sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem
6. Potresna varnost OŠ Leskovec pri Krškem s podružnico
7. Pobude in predlogi članov sveta staršev
K točki 1:
Dnevni red je bil soglasno potrjen s 23 glasovi za.
K točki 2:
Zapisnik 1. seje sveta staršev z dne 24.9.2015 je bil soglasno sprejet s 23 glasovi za.
Zapisnik 1. korespondenčne seje z dne 17.11.2015 je bil soglasno sprejet s 23 glasovi za.
K točki 3:
Pregled realizacije sklepov točke 8. iz 1. redne seje sveta staršev:
- Ravnatelj je pri učitelju geografije preveril vzroke neenotne objave naslovov delovnih zvezkov
za geografijo za namene nakupa. Učitelju razlogi niso bili znani. Starši ponovno opozarjajo, da
je bila neskladnost zaznana na seznamu, ki je bil objavljen na internetu in na tiskani
publikaciji. V bodoče predlagajo previdnost in kontrolo enotnih objav.
- Glede pobude staršev, da se odhodi avtobusov prestavijo na ustreznejšo kasnejšo uro
odhoda, da bi otroci uspeli pravočasno pojesti kosilo, je ravnatelj podal pojasnilo, da je to
nemogoče. Vozni redi so vezani tudi na druge šole. Drugi prevozniki se na razpis ne
prijavljajo, ker nimajo zadostnih kapacitet voznega parka. Glede na to, da je bila na pobudi
staršev opravljena anketa šolarjev 4. razreda, ki je potrdila, da imajo otroci težave s
pravočasnim prihodom na avtobus zaradi kosila, domov odhajajo kasneje ali pa se kosila ne
udeležijo, po kosilu so tudi lačni, je ravnatelj predlagal srečanje s starši in razredniki, kjer se
to dogaja, za iskanje ustreznih rešitev.
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Glede spremstva mlajših otrok na drugi avtobus je ravnatelj podal naslednje: Otroci prvega
razreda imajo spremstvo na prvi avtobus, ker je v tem času učitelj, ki jih spremlja na voljo in
nato odide. V času odhodov prvih avtobusov je tudi največja gneča, zato je spremstvo
potrebno. Kasneje promet pri šoli pojenja in imajo učenci zagotovljeno varno pot do postaje
brez spremstva učitelja. Starši so podali mnenje, da se je sedaj zadeva vpeljala.
Ravnatelj je podal tudi pojasnilo, da se bodo ob vhodu šole uredile oznake prehoda za pešce,
da se popravlja okvarjen zaščitni stebriček, opozarja starše na nedosledno upoštevanje
prometnega režima pred šolo. Če bi ga starši upoštevali, bi s tem doprinesli k večji varnosti
šolarjev pri prihodu in odhodu iz šole.

K točki 4:
Ravnatelj poroča, da so bile izvedene analize učnega uspeha po posameznih razredih na roditeljskih
sestankih pred zaključkom polletja. Poroča o uspešno zaključenem bralnem treningu prve triade in o
uspešnosti učne pomoči v okviru novo organiziranega vrtca v Kerinovem grmu. Uspešno se izvaja
pomoč otrokom, ki potrebujejo dodatno pomoč in prilagojen učni pristop. Opaža, da so nadarjeni
učenci preobremenjeni.
Predsednik Sveta staršev je vprašal ali so že znani kašni rezultati glede načrtovanega dviga ravni
znanja, ki je bila zapisan v Letnem načrtu 2015/2016. Ravnatelj je podal odgovor, da je to večleten
proces in da rezultati ne morejo biti vidni tako hitro. Ravnatelj je povedal, da bodo zahtevnost
dvigovali postopno vsako leto.
K točki 5:
Že pred nekaj leti se je pojavila potreba po Poslovniku delovanja sveta staršev. Predsednik je s
pomočjo Aktiva sveta staršev Posavja uspel pridobiti osnutek Poslovnika, ki ga bo v elektronski in
fizični obliki posredoval članom Sveta staršev OŠ Leskovec v komentiranje. Dogovorjen je bil rok za
posredovanje komentarjev in sicer do konec meseca marca 2016, da bi lahko bil predlog čistopisa
poslovnika obravnavan že na 3. redni seji sveta staršev.
K točki 6:
S strani staršev podružnične OŠ Podlog je bil podan predlog o pregledu potresne varnosti zgradb –
Podružnične šole Veliki Podlog. Ravnatelj je podal odgovor, da sta zgradbi OŠ Leskovec in
Podružnične šole Veliki Podlog v fazi pregleda in na seznamu izbranih šol po modelu POTROK 2.
Potresna varnost se po tem modelu ugotavlja na osnovi dokumentacije, ki za Podružnično šolo Veliki
Podlog ne obstaja, saj je šola stara 110 let. Naredili bodo pregled statike Podružnične šole in bodo
skupaj z dokumentacijo OŠ Leskovec poslali na presojo. Starši ugotavljajo, da ne gre samo za varnost
objektov temveč postavljajo tudi vprašanje ali obstaja protokol obnašanja ob potresu. Ravnatelj je
zagotovil, da na šoli obstajajo redne vaje (enkrat letno) evakuacije skladno s pravili varstva pri delu.
Ravnatelj je povedal, da so otroci zunaj stavbe v eni minuti. Evakuacijo izvajajo skupaj s podjetjem
Vintim d.o.o.
K točki 7:
Pobude, predlogi in pohvale:
- S strani predstavnika staršev 5. razreda je bila izrečena pohvala glede izvedbe šole v naravi
vsem organizatorjem, učiteljem, pomočnikom in učiteljici Petri Kavčič za ažurne objave
posnetkov, ki so starše tekoče seznanjali z dogodki in z vzdušjem na Arehu.
- S strani predstavnika staršev je bila izrečena tudi pohvala kolektivu šole za vzpodbujanje čim
bolj samostojnega dela otrok in da so ocene odraz otrokovega truda. Vedno bolj se starši
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zavedajo, da okolica vedno pogosteje podlega pritiskom in tekmovalnosti staršev, ki se v
drugih šolah pogosto neprimerno vključujejo v izdelave nalog, ki bi morale biti rezultat
samostojnega dela otrok.
S strani predstavnika staršev je bila izrečena pohvala mentorjema skupine Ritem
vodovodarjev, učiteljici Maši Petan Omejec in učitelju Robiju Fuksu, za predano delo in
dosežke skupine. Ravnatelj je podal informacijo, da so čestitke prejeli tudi s strani
ministrstva. Pohvale in čestitke ima večjo veljavo tudi zaradi dejstva, da je skupina rezultat
dela izbirnega predmeta.
Pohvala je bila izrečena tudi za predstavitev poklicev za 8. razrede.
S strani predstavnika staršev je bilo podano vprašanje, kako otrokom, ki vstopajo/izstopajo
na avtobusni postaji Kalce in so od doma oddaljeni več kot 1,3 km, zagotoviti prevoz bližje do
doma. Ravnatelj je podal odgovor, da je potrebno podati pisno vlogo na Svet za preventivo in
varnost v cestnem prometu na Občini Krško, ki opravi pregled oseka in oceni upravičenost
prevoza. Svet poda odločitev, občina pa zagotavlja sredstva za dodatne prevoze.
Predsednik sveta staršev šole je poročal o delovanju o Aktiva sveta staršev Posavja.
Predsednik je povedal, da bodo pri nadaljnjih aktivnostih udeleženi tudi predsedniki Sveta
staršev vrtcev. Predsednik je povedal, da bo Aktiv sveta staršev Posavje vključen v nacionalno
Zvezo aktivov svetov staršev.
Ravnatelj je poročal o aktivnostih: pripravlja se prostor za vrtec za skupino 1-3 let ob
Mercator trgovini (bivša NLB poslovalnic). Pripravlja se obnova centralnega vrtca do konca
novembra 2016. Prav tako se bodo popravile zunanje ograje ob cesti in uredilo parkirišče za
športno dvorano za zaposlene. V načrtu je tudi izdelava dokumentacijo za izgradnjo nove
Podružnične šole v Velikem Podlogu.

Seja je bila zaključena ob 19:50 uri.
Zapisala:
Romana Krstić l. r.

Predsednik sveta staršev
Mitja Valentinc l. r.
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