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

Datum: 5. 3. 2015
Evidenčna številka: 519-OP/2015

ZAPISNIK
2. sestanka Sveta staršev šole za šolsko leto 2014/2015
Prisotni : Mitja Valentinc, Boštjan Štojs, Rudi Vrščaj, Dejan Šiško, Vesna Šinko, Marko Turšič, Bojana
Janc Lekše, Meta Lipovž, Marijana Koprivnik S., Tomaž Grmšek, Klavdija Kerin, Kristina Arh, Franci
Mežič, Jerneja Macur, Karolina Cizerle, Darja J. Pacek, Natalija Arh, Irena Vovk, Monika Šušterič,
Tatjana Mlakar, Ksenija Vinter, Monika Kerin, Slavka Gunčar, Urška Vračun, Boštjan Žaren, Romana
Krstič.
Opravičeno odsotna: Barbara Cemič Ostrelič
Svet staršev za šolo se je sestal v četrtek, 05. 03. 2015, ob 18.00, v zbornici OŠ Leskovec pri Krškem.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sprejem dnevnega reda
Sprejem zapisnika 1. seje sveta staršev za šolsko leto 2014/2015
Predstavitev projekta: Uspešno vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje
Analiza učnega uspeha 1. ocenjevalnega obdobja
Pobuda o vključitvi v Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije
Pobude in predlogi predstavnikov sveta staršev

K točki 1:
Dnevni red je bil potrjen soglasno.

K točki 2:
Sprejem zapisnika je bil potrjen soglasno s 26 glasovi za.
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K točki 3:
Na sestanku sta delavki šole Ina Abram in Vesna Perič predstavili projekt Uspešno vključevanje otrok
priseljencev. Povedali sta, da je največja ovira tu nepoznavanje jezika, mlajši otroci govorijo samo
materin jezik, starejši pa tudi angleško. Največ otrok prihaja iz Kosova. Ti otroci so največkrat zaprti
vase, zato je pomembno, da se najhitreje naučijo slovenskega jezika s pomočjo učiteljic in otrok
priseljencev, ki so že nekaj časa na šoli in se jim tako omogoči čim hitrejšo integracijo. Na šoli
omogočajo tudi tečaj slovenskega jezika za matere, kjer se naučijo osnovnega sporazumevanja kako
npr. na banki, zdravniku, trgovini ipd.
Nosilec tega projekta je OŠ Koper, ki je pridobila 13 partnerskih šol, med katerimi je tudi OŠ Leskovec,
ki se je povezala pri tem projektu z OŠ Jurija Dalmatina in OŠ Senovo. Projekt se bo zaključil
31.08.2015.

K točki 4:
Ravnatelj obrazloži, da se celostna analiza učnega uspeha dela ob koncu leta, ob polletju se starše pač
seznani z ocenami učencev, da se ob morebitnih težavah lahko še uspe popravit učni uspeh.
Reševanje problemov učencev poteka individualno.
Ob koncu ocenjevalnega obdobja so na roditeljskih sestankih otroci sami predstavili kaj so se pri
posameznih predmetih v tem času naučili.

K točki 5:
Na svet staršev naše šole je prispela pobuda za ustanovitev Aktiva Sveta staršev OŠ Posavja (ASSP), ki
bi vključevala svete staršev osnovnih šol občin Brežice, Krško, Sevnica in Kostanjevica na Krki.
Pobuda je bila sprejeta soglasno s 26 glasovi za.

K točki 6:
Avtobusni prevozi: starši vozačev povejo, da so se odstopanja od voznega reda avtobusov uredila. Še
vedno pa prihaja do prenatrpanosti avtobusov ob ponedeljkih, ko imajo vsi učenci začetek pouka ob
7.30 in otroci stojijo med prevozom. Ravnatelj poudari, da je za prihod in odhod otroka iz šole
odgovoren prevoznik in ne šola ter predlaga, da se svet staršev s predstavnikom občine kot
naročnikom prevoza pogovarja osebno.
Predstavniki sveta staršev odgovarjajo, da so stojišča za otroke nesprejemljiva, da je sodelovanje z
občino na ustni ravni nezadostno in zahtevajo pisno korespondenco.
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Sklep: predsednik sveta predlaga, da se na naslednji sestanek sveta staršev povabi tako predstavnika
občine kot naročnika prevoza kot tudi prevoznika kot izvajalca storitve. Predsednik Sveta staršev
pošlje dopis na Občino Krško, Oddelek za družbene dejavnosti in predstavi problematiko prevozov.
Glasba: na svetu staršev je bilo izpostavljeno, da pri tem predmetu učenci še nimajo ocen in se bojijo,
da bodo otroci proti koncu leta preveč obremenjeni. Omenijo tudi, da je učitelj pogojeval višjo oceno
(konkretno s 5) z obiskom pevskega zbora. Ravnatelj odgovarja, da pri tem predmetu zadostujejo
samo tri ocene v celem šolskem letu, od tega morajo biti dve ustni. Prav tako odgovarja, da si učenec
zasluži višjo oceno, sploh če je med oceno ob koncu šolskega leta, če si prizadeva v pevskem zboru ali
določenih tekmovanjih npr. Cankarjevo, Vegovo ipd. pri drugih predmetih. Prav tako pove, da je pri
tem predmetu bil izveden izredni inšpekcijski pregled s pomočjo anonimne ankete učencev. Postopek
je bil zaključen, ugotovljene so bile težave s komunikacijo, učitelj pa je opravil dodatno izpolnjevanje
za ocenjevanje.
Fizika: starši so imeli pripombe glede podajanja snovi pri predmetu fizika, ravnatelj odgovarja, da bo
opravil pri tem predmetu hospitacijo.
Subvencija šolske prehrane: predstavniki nekaterih razredov povejo, da so jih starši opozorili, da
morajo plačevati šolsko prehrano kljub odločbi o subvenciji. Ravnatelj odgovarja, da če ni odločba
pravočasno podaljšana, za ta čas subvencija ne velja. Zato opozarja starše, da pravočasno oddajo
vlogo za podaljšanje subvencije na centru za socialno delo.
Kolesarnica: ker se bližajo toplejši dnevi, bi nekateri učenci prihajali v šolo s kolesi. V šoli so to uredili
tako, da učenci puščajo kolesa v garaži, ključ pa dobijo pri pomočnicah ravnatelja.
Planetarij: dana je bila pobuda za obisk planetarija kot tema za tehnični dan. Cena znaša cca 2,80€ na
otroka in traja štiri ure. Ravnatelj odgovarja naj izvajalec programa pošlje ponudbo proti koncu
šolskega leta oz. v drugi polovici avgusta.
Dnevi dejavnosti: starši so opozorili, da so cene na otroka previsoke, pri tem so izpostavili
predstavitev instrumentov, ki je znašal 8€ na otroka ter tehniški dnevi, kje se jim je zdela cena
materiala (les, ploščice) previsoka. Ravnatelj odgovarja, da je cena na otroka odvisna od ponudnika
posamezne dejavnosti ter dodaja, da šola omogoča alternative npr ob športnih dnevih, ko si lahko
učenci izberejo dejavnost po svoji meri: smučanje, sankanje, drsanje ali pohod. Svet staršev sklene,
da se ob začetku šolskega leta dodatno obvesti, da bodo določeni dnevi dejavnosti plačljivi in se tako
staršem omogoči možnost, da določen program tudi zavrnejo.
5.razred: zimska šola v naravi: starši so izrekli pohvalo vse učiteljicam in spremljevalcem letošnje
zimske šole v naravi, vse je bilo odlično organizirano, poslikano, kljub eni manjši nezgodi (zlom), je
vse potekalo brezhibno.
7.razred: na sestanku je bilo izpostavljeno, da se pri predmetih geografija, etika ter tehnika in
tehnologija ne uporabljajo delovni zvezki oz. imajo izpolnjeno samo po dva lista, tako da obstaja
strah, da bodo morali otroci le-te izpolniti vse na koncu šolskega leta, ko so bolj obremenjeni z
učenjem. Ravnatelj odgovarja, da bo preveril nastalo situacijo in spomni svet staršev, da lahko
izkoristijo možnost, da ne potrdijo teh delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. Prav tako so starši
izrazili skrb zaradi prenatrpanosti s prevozom, v enem tednu bodo namreč učenci dvakrat v Ljubljani
in še v Postojnski jami. Ravnatelj odgovarja, da tak urnik ni odvisen od šole.
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9.razred: Tutorstvo: starši se ne strinjajo, da bi pri nekaterih predmetih boljši učenci pomagali
slabšim, izrazili so namreč strah pred obremenjenostjo tutorja.
Prav tako za 9. razred
ravnatelj obrazloži ceno izleta na Dunaj, ki je znašala 25€. Starši so tako poravnali samo stroške
prevoza, ostale stroške kot je vodenje izleta, organizacija ipd, pa je krila šola. Starše je tudi zanimalo
koliko starega papirja so zbrali v 9 razredih in kako je bil porabljen, ravnatelj odgovarja, da naj to
izpostavijo na roditeljskem sestanku z razredničarkami. Ravnatelj prav tako obrazloži, da je
organizacija valete stvar učencev devetih razredov, ki sami pripravijo program predaje ključa, poteka
pa svečana podelitev spričeval popoldan v prisotnosti staršev, kjer se učenci predstavijo pod
mentorstvom določenih učiteljev, ki poskrbijo, da predstavitev ni žaljiva, ampak kulturna in šaljiva.
Ravnatelj prav tako pove, da je za 9 razrede organiziran plesni tečaj za valeto, ki poteka prvo šolsko
uro, da je cena nizka, zato da imajo starši čim manj stroškov, prav tako pa je obisk tečaja
prostovoljen.
Sestanek je bil zaključen ob 20.20.

Zapisala

Predsednik sveta staršev

Slavka Gunčar l.r.

Mitja Valentinc l.r.

Vročiti:
-

članom sveta staršev
Anton Bizjak, ravnatelj
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