SVET STARŠEV OŠ OB DRAVINJI

ZAPISNIK
1. REDNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ OB DRAVINJI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015,
Z DNE 14. 10. 2014

Sestanek se je pričel ob 18.00 uri v zbornici OŠ Ob Dravinji.
PRISOTNI:
Člani sveta staršev:
Tamara Medven Milinčič, Gregor Jazbec, Margareta Obrovnik Hlačar, Alenka Zager, Mihael Leskovar,
Uroš Marguč, Barbara Kuhar Kumar, Janez Špes, Marko Hlastec, Miro Kočnik, Uroš Beškovnik,
Karlina Koželj, Segej Dragan, Iris Padežnik Malič, Boštjan Tome, Sandra Godec Mavhar in Simona
Gande.
Vabljeni:
ravnateljica mag. Nevenka Brdnik, pomočnica ravnateljice Petra Paradižnik, mag. prof. inkluzivne
pedagogike, pedagoginja Simona Pozeb, prof. in psihologinja Dragica Taks Rutar, univ. dipl. psih.
ODSOTNI:
Člani sveta staršev:
Darko Grubelnik, Aleš Kukovič.
Vabljeni:
Jovita Kovač, prof.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pozdrav in predstavitev članov sveta staršev.
Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje v šolskem letu 2013/2014.
Izvolitev predsednika/predsednice in podpredsednika/podpredsednice sveta staršev.
Predlog LDN za šolsko leto 2014/2015, mag. Nevenka Brdnik.
Razno.

K točki 1/
Ravnateljica, mag. Nevenka Brdnik, je prisotne na prvi redni seji prisrčno pozdravila. Z
zadovoljstvom je ugotovila, da svet staršev sestavljajo starši, ki so že v preteklih letih predstavljali
svoje razrede in so s svojim delom upravičili zaupanje staršev v posameznem oddelku. Povedala je,
da so starši učencev podružnične šole Tepanje organizirani v svojem svetu staršev, predsednica
sveta staršev pa je vabljena tudi na sestanke na matično šolo. Vse člane je prosila, da se
predstavijo, saj je kljub temu tudi v tem šolskem letu v svetu staršev nekaj novih predstavnikov
staršev iz posameznih razrednih oddelkov.

K točki 2/
Pregledali smo zapisnik 4. redne seje sveta staršev z dne 3. 7. 2014. Pripomb ni bilo.
Sklep 1/1
Soglasno se potrjuje zapisnik 4. redne seje sveta staršev z dne 3. 7. 2014.
K točki 3/
Skladno z 11. in 12. členom Poslovnika sveta staršev so člani za šolsko leto 2014/2015 izvolili
predsednika/predsednico in podpredsednika/podpredsednico sveta staršev.
Za predsednika sveta staršev so člani predlagali Marka Hlasteca. Vsi člani sveta staršev so se s
predlogom soglasno strinjali.
Sklep 2/1
Za predsednika Sveta staršev OŠ Ob Dravinji so člani sveta staršev s 16 glasovi izvolili Marka
Hlasteca.
V skladu s Poslovnikom sveta staršev je predsednik za podpredsednika predlagal Mihaela
Leskovarja, ki je predlog sprejel.
Sklep 3/1
Za podpredsednika Sveta staršev OŠ Ob Dravinji so člani soglasno, s 16 glasovi, potrdili Mihaela
Leskovarja.
K točki 4/
Pod 4. točko dnevnega reda je ravnateljica predstavila predlog Letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2014/2015, katerega so ga člani prejeli v elektronski obliki. LDN je temeljni dokument naše šole
in njenega delovanja. Opravičila se je, ker je seja tokrat malo kasneje, vendar smo se v šoli v
mesecu septembru soočali s precejšnjimi kadrovskimi odsotnostmi, zato je ravnateljica nadomeščala
bolniško odsotno anglistko, poleg ostalih krajših bolniških odsotnosti učiteljev, pa je na daljšo
bolniško odsotnost odšla tudi pomočnica ravnateljice.
Povedala je, da so v letošnjem šolskem letu za določen čas zaposlene tri učiteljice, dve iz razloga
začasno povečanega obsega dela in ena, ki nadomešča bolniško odsotno delavko. Še vedno so vsi
učitelji na povečani delovni obvezi.
Člane je seznanila, da je predlog LDN že obravnaval učiteljski zbor in podal svoje mnenje.
LDN je sestavljen iz dveh delov, prvi je splošni del, medtem ko so v drugem nanizane priloge.
Ravnateljica je med drugim spregovorila še o:
 Številu učencev iz drugih šolskih okolišev in številu učencev iz našega okoliša, ki obiskujejo šolo
drugje. Opaziti je, da se v zadnjih letih trend prepisovanja na druge šole iz našega okoliša
zmanjšuje.
 Naša šola je »šola vozačev«, saj se več kot 30% učencev vozi s šolskim avtobusom.
 Na šoli se bo letos izvajalo 18 izbirnih predmetov, toliko jih smemo ponuditi. Vsako leto je IP
manj.
 Projekt 2. tujega jezika se je v šolskem letu 2013/2014 zaključil.
 Dodeljenih ur za izvajanje dodatne strokovne pomoči učencem, je vse manj.
 Šolski koledar v letošnjem šolskem letu nakazuje eno delovno soboto in sicer 11. 4. 2015.



Tudi v letošnjem šolskem letu bo potekala Atletska olimpijada.



Zaradi večjega števila učencev, smo morali dokupiti stole, mize, garderobne omarice in mize za
jedilnico v Tepanju, poskrbeli smo tudi za popravila ter vzdrževalna dela v kuhinji. Kljub več
nepredvidljivim stroškom, se nakazuje, da bo šola koledarsko leto finančno uspešno izpeljala.
Ravnateljica je tudi omenila, da OŠ Ob Dravinji že tretje leto zapored ni dobila sredstev za
investicije in sicer zaradi energetske obnove OŠ Pod goro.



Že pred koncem šolskega leta smo veliko pozornosti namenili ureditvi notranjosti šole in zunanje
okolice šole v sklopu priprav na mednarodno tekmovanje Entente florale.
V zvezi z delovanjem šolskega sklada je ravnateljica povedala, da smo tudi v tem šolskem letu z
dopisom vse starše pozvali, da se opredelijo ali želijo z mesečnimi zneski prispevati v šolski sklad.
Upravni odbor se je od meseca septembra že dvakrat korespondenčno sestal, ko so odločali o porabi
sredstev za vstopnine na kulturnem dnevu osmošolcev ter ekskurziji v Ljubljano.
Ravnateljica je spregovorila tudi o viziji šole, njenem vzgojnem delovanju, prednostnih nalogah… Še
posebej smo ponosni na pridobljen naziv Kulturna šola. »Kulturna šola je projekt, primarno
namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti
kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev,
starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.« Zelo smo
veseli, da lahko naziv, ki smo si ga prislužili z odličnim delom na več kulturnih področjih
uporabljamo vse do 31. avgusta 2017.
Ob tem je omenila, da se je s porodniškega dopusta vrnila mentorica folklornega krožka, ki je zelo
uspešen na svojem področju.
Predsednik sveta staršev je člane povprašal ali ima morebiti kdo kakšno vprašanje, pripombo ali
dopolnilo. S predstavljenim so bili vsi člani zadovoljni.
Sklep 4/1
Svet staršev je soglasno, s 17 glasovi, podal pozitivno mnenje o letnem delovnem načrtu za šolsko
leto 2014/2015.
K točki 5/


Ravnateljica je povedala, da bodo pri izbiri ponudnika za izvedbo ekskurzije v London upoštevali
tudi mnenje staršev. Tako bodo na sestanek, na katerem se bo izbral ponudnik - organizator,
povabljeni tudi predstavniki – člani sveta staršev, 8. in 9. razredov. Članica sveta staršev je
vprašala zakaj se v London ne bi peljali z avtobusom, saj bi bila posledično cena veliko nižja.
Omenili so tudi možnost pridobitve evropskih sredstev. To možnost in možnost sodelovanja šole
v mednarodnih projektih bo preučil Mihael Leskovar.



Članica sveta staršev je mnenja, da učencem v 1. triadi ponujamo premalo interesnih dejavnosti.
Straši si želijo, da bi najmlajši imeli možnost učenja angleškega jezika. Menijo, da so otroci med
6. in 7. letom najbolj dojemljivi za učenje jezikov.



Ravnateljica je povedala, da bomo v teh dneh na splet pripeli mrežni plan testov.



Člani sveta staršev so spregovorili tudi o Življenju v naravi, ki poteka v CŠOD Kavka za učence
8. razredov. Članica je namreč slišala, da so učenci lačni. Ravnateljica in pedagoginja Simona

Pozeb sta povedali, da o tem nista slišali in da to sigurno ne drži, saj imajo v vseh domovih
učenci možnost »repeteja«. Med starši se je razvila debata o tem, da so nekateri otroci izbirčni.


Članica sveta staršev je predlagala, da bi bila zaključna prireditev v popoldanskem času (zaradi
služb staršev v dopoldanskem času) ter na svečanem nivoju. Predlaga tudi, da bi svečano
podelili le najvišja priznanja, na kar je ravnateljica odgovorila, da šola poenoteno vrednosti vse
dosežke, tako dosežke na tekmovanjih iz znanj, kot dosežke na likovnem, športnem ali kakšnem
drugem področju. Poudarila je, da je zaključna prireditev primarno namenjena učencem, zato bo
tudi v prihodnje v dopoldanskem času ter da je vseskozi tudi svečano obarvana.



Član sveta staršev je vprašal ali drži, da morajo učenci pri enem izmed predmetov obiskovati
dodatni pouk, drugače ne morejo imeti ocene 5? Ravnateljica je povedala, da je verjetno prišlo
do nesporazuma med učiteljevo razlago, da pa bo preverila in da to ne sme biti pogoj.



Prisotni so spregovorili tudi o uvedbi e-dnevnika in e-redovalnice. Ravnateljica je povedala, da
moramo šolo najprej računalniško opremiti, kar nam zaradi finančnih razlogov še ni uspelo. Naši
učitelji so se sicer že na junijski konferenci opredelili, da ju želijo uporabljati. Na trgu sta dva
ponudnika, šole pa še vedno preučujejo dobre in slabe lastnosti enega ali drugega.



Na koncu sestanka so starši še predlagali, da bi učbenike učbeniškega sklada bolj zaščitili, da bi
bili dalj časa uporabni. Ob razpravi je ravnateljica povedala, da je šola tudi letos iz svojih tržnih
sredstev zagotovila nekaj novih učbenikov in da denarja s strani MIZŠ za učbeniški sklad še
vedno nismo prejeli v celoti.

Predsednik sveta staršev se je vsem prisotnim zahvalil za zaupanje in ponovno izvolitev.
Sestanek sveta staršev se je zaključil ob 20.07.
Zapisnikar:
Zorica Šket

Predsednik sveta staršev:
Marko Hlastec

V prilogi:
- predlog LDN za šolsko leto 2014/2015 (poslan po e-pošti)

Ravnateljica:
mag. Nevenka Brdnik

