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

Številka: 900-1/2016-2
Datum: 30. 9. 2016

ZAPISNIK
1. sestanka sveta staršev šole in vrtca za šolsko leto 2016/2017

Prisotni: lista prisotnih v prilogi
Svet staršev za šolo in vrtec se je sestal v torek dne 27. 9. 2016 ob 18. uri v zbornici OŠ Leskovec pri
Krškem.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolo
2. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za vrtec
3. Izvolitev predstavnika v Aktiv svetov staršev Posavja
4. Seznanitev in potrditev Poslovnika sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem
5. Obravnava Letnega delovnega načrta 2016/17
6. Vzgojni načrt, Šolska pravila, dopolnitve
7. Pobude in vprašanja
Svet staršev je sklepčen. 22 staršev iz sveta staršev za šolo in 12 staršev iz sveta staršev za vrtec.
Dnevni red sprejet soglasno z vsemi glasovi.
Ad1:
Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev za šolo
- Zbor soglaša, da bodo volitve javne.
- Kandidati za predsednika:
- Natalija Arh - ne sprejme kandidature
- Barbara Cemič Ostrelič - sprejme kandidaturo
- Izvoljena predsednica: Barbara Cemič Ostrelič
- Kandidati za namestnika/co predsednice:
- Predlogi: Vesna Pirc - sprejme kandidaturo
- Izvoljena namestnica predsednice: Vesna Pirc
Sklep:
Za predsednika Sveta staršev za šolo v šolskem letu 2016/2017 je izvoljena Barbara Cemič Ostrelič.
Namestnica predsednice sveta staršev za šolo v šolskem letu 2016/2017 je Vesna Pirc.
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Ad2:
Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev za vrtec
- Kandidati za predsednika:
- Vesna Šinko - sprejme kandidaturo
- Izvoljena predsednica: Vesna Šinko
- Kandidati za namestnika/co predsednice:
- Sandra Arh - sprejme kandidaturo
- Izvoljena namestnica predsednice: Sandra Arh
Sklep:
Za predsednico Sveta staršev za vrtec v šolskem letu 2016/2017 je izvoljena Vesna Šinko.
Namestnica predsednice sveta staršev za vrtec v šolskem letu 2016/2017 je Sandra Arh.
Ad3:
Izvolitev predstavnikov v Aktiv svetov staršev Posavja za vrtec in šolo
- Oba predsednika (vrtca in šole) sta hkrati predstavnika v Aktivu: soglasno sprejeto.
Sklep:
Ga. Barbara Cemič Ostrelič in ga. Vesna Šinko sta predstavnici v Aktivu sveta staršev Posavja.
Ad4:
Seznanitev in potrditev Poslovnika sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem
Ravnatelj seznani svet staršev z obveznostmi in pravicami sveta staršev. Med drugim izpostavi, da
ima svet staršev besedo predvsem pri nad-standardnih storitvah, ki jih OŠ nudi otrokom in staršem
(šole v naravi ipd.).
- ostalo po dokumentu na Powerpoint predstavitvi
SEJE:.
Navadno so v šolskem letu 3 seje sveta staršev(kot je meni znano so v poslovniku določene
minimalno 3 seje, treba je preveriti kateri člen. Torej jaz bi napisala Glede na Poslovnik sveta staršev
OŠ Leskovec pri Krškem so v šolskem letu predvidene 3 seje.) . Obstaja tudi možnost korespondečne
oz. dopisne seje (preko vprašalnika). Vabilo na sejo je potrebno vložiti praviloma po elektronski pošti
vsaj 8 dni pred sejo in se objavi na spletnih straneh.
Sklep:
Svet staršev je s poslovnikom seznanjen in ga potrjuje. Predlogov in popravkov s strani Sveta
staršev ni.
Ravnateljev predlog: Da se poenoti Poslovnik Sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem tudi za vse enote
vrtcev. Ravnatelj pregleda in izpostavi razlike.
Ad5:
Obravnava Letnega delovnega načrta 2016/17
Letni delovni načrt je v delovni različici že objavljen na spletni strani.
Seznanitev z Letnim delovnim načrtom šole.
Vprašanje enega od staršev: Kdaj bodo končana dela v vrtcu Pika nogavička.
Ravnatelj odgovori: predvidoma konec novembra/ začetek decembra.
Seznanitev z Letnim delovnim načrtom vrtca.
Svet staršev je seznanjen z Letnim delovnim načrtom in daje pozitivno mnenje o načrtu.
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Sklep:
Svet staršev poda pozitivno mnenje k Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2016/2017.
Ad6:
Vzgojni načrt. Šolska pravila, dopolnitve
Vzgojni načrt je sestavljen iz vsebin iz Letnega delovnega načrta, ki se vsebinsko vežejo na vzgojo.
Šolska pravila - nanje se sklicujemo pri celotnem delovanju šole. V njih so zajete vse dolžnosti in
pravice učencev.
- Letos imamo novo razporeditev ur.
- Malica od 3. do 9. razreda je po novem ob 9.05
- angleščina v 2. razredu
- odmor za kosilo: 11:50 - 12:05
- avtobusi: 13:15 in 14:35
- 4. pravilo obnašanja: uporaba mobitelov in tablic ni dovoljena (učenci so lepo sprejeli, se več
pogovarjajo, družijo - družabne igre).
- Znam in zmorem
- gibanje obiskovalcev v času pouka je omejeno.
Vzgojni načrt je objavljen na spletni strani, šolska pravila bodo objavljena v kratkem. Svet staršev je
seznanjen s šolskimi pravili in daje pozitivno mnenje o načrtu.
Sklep:
Svet staršev je bil seznanjen s spremembami Vzgojnega načrta in Šolskih pravil in podaja pozitivno
mnenje k sprejetju le teh na Svetu zavoda šole.
Eden od staršev (iz Podloga) sprašuje, če ima šola predviden obrazec za poškodbe. Ravnatelj bo
predlog posredoval naprej in o njem bo šola razmislila.
Ad7:
PROBLEM
pobuda, da bi učitelji nadzorovali učence, da
naredijo domačo nalogo v popoldanskem
varstvu

REŠITEV/KOMENTAR

prevoz z avtobusom iz Brezovske gore

Starši morajo podati dopis na Občino Krško
(Oddelek za preventivo), da je pot v šolo
nevarna.

kosilo - odmor prekratek, da bi pojedli pred
naslednjo uro

Počasi skrajšujejo vrsto - v kolikor ima učenec
samo še 1 uro, lahko gre kasneje. Tudi starši
doma otrokom posredujejo to informacijo

obremenjenost otrok: naj se na urah
koncentrirajo na podajanje snovi. Primer
učitelja, ki se je oddaljeval od tematike in nato
učencem naročil, naj si doma pogledajo. Pri
gospodinjstvu, pri biologiji. Učenci bi morali
doma poglabljati snov ne pa jo spoznavati.

Ravnatelj lahko preveri pri učiteljih – se udeleži
ure, opozori učitelje.
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FOTOGRAFIRANJE: lansko leto so govorili o
slikanju, da bi bilo več ponudnikov. Letos bo
prav tako samo 1 ponudnik.
Pritožba, da mora otrok zbirati denar od
sošolcev in da ga potem nosi v torbici okoli.

naj se zapiše na ponudbo, da gre delež od
zaslužka (300 EUR) v šolski sklad.
Ravnatelj obrazložil, da ga po pravilih samo
pobere in potem da razredničarki - domov naj ga
ne bi nesel.

v vrtcu - v določeni skupini težaven otrok, ki
moti delo vzgojiteljic in otrok.
logika - za tekmovanje 1.83€ na položnico

Šola mora plačati za vsakega tekmovalca. OŠ se
je letos odločila, da bo to zaračunavala staršem.

Varnost v vrtcu: požarne stopnice
Varnost v vrtcu: le ena vzgojiteljica zjutraj pri
sprejemanju

Jih še ni - še ni financiranja s strani občine
Tako je po Pravilniku o standardih in normativih
v vzgoji in izobraževanju - za več ni financirano.

Glede šolske prehrane: kuharice ne upoštevajo,
da otrok lahko dobi večjo porcijo (kuharji pa ja).

Repeteja ni - obrok je takšen, kot je. Repete je
lahko le po kosilu - ko so vsi že dobili. Obstajajo
3 količinsko različna kosila glede na starostno
obdobje.
Ravnatelj pravi, da se to ne sme, ker se računa
dodatno. V 4. in 5. razredu je šola v naravi
zastonj, saj je financirana s strani Občine Krško iz
naslova nadomestila zaradi omejene rabe
prostora na območju NEK.

Glede šole v naravi: naj se OŠ poveže z videmsko
šolo, ker imajo dobro organizirano.

Pravilo glede čakanja otroka med obrokom (da
otrok ne vidi starša) – v določenih primerih
nesmiselno, ko se otroku mudi na nadaljnje
obveznosti
Opažanje nestrokovnega, grobega in
neprimernega obnašanja učiteljice pri
popoldanskem varstvu

Starš se dogovori z učiteljico. Ravnatelj obrazloži,
da je »opazovanje« otrok med obrokom moteče
– vendar ne vztraja pri »Zakonu do črke«.
Ravnatelj predlaga, da se s konkretnim
primerom starši oglasijo pri njem.

Sestanek sveta staršev šole in vrtca je bil zaključen ob 20.30.
Zapisal: Timotej Siter

Predsednica sveta staršev
Barbara Cemič Ostrelič l. r.
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