OSNOVNA ŠOLA PRESERJE PRI RADOMLJAH
GLASSERJEVA KAKOVOSTNA ŠOLA

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV DNE, 3. 3. 2020, OB 17. URI
Prisotni: 26
Odsotni: 8 (4 opravičil)
Lista navzočnosti se hrani v tajništvu šole.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo o prvem ocenjevalnem obdobju - ravnateljica
3. Evalvacijsko poročilo - ravnateljica
4. Predlogi in pobude staršev
K 1. točki:
Sklep: Vsi prisotni člani so potrdili zapisnik prejšnje seje.
K 2. točki:
Gospa ravnateljica se je najprej zahvalila članom za zaupanje ob reelekciji.
V nadaljevanju je predstavila spremembe letnega delovnega načrta (v nadaljevanju LDN).
Ob kulturnem dnevu sta bili dve predstavi, katerih stroški bodo delno pokriti s strani Šolskega sklada.
Tabor Rim, ki ga vsako leto obiščejo učenci 8. razredov, se zaradi trenutnih razmer in priporočil prestavi v
naslednje šolsko leto, v mesec oktober 2020.
Dobrodelna prireditev se vsako leto odvija v mesecu aprilu, letos bo 7. in 8. 4 . 2020 ob 19. uri. Gospa
ravnateljica dodatno pojasni pozno uro, in sicer zaradi gostujočih nastopajočih.
Gospa ravnateljica je zaključila s predstavitvijo učnega uspeha ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja.
K 3. točki:
Gospa ravnateljica je predstavila rezultat ankete o nasilju, ki še vedno obstaja, a se je odstotek tega
zmanjšal iz 73 % na 50 %. Spremljanje nasilja poteka že od leta 2004.
K 5. točki:
Vprašanja in pobude staršev:
- Eden od staršev izpostavi vprašanje, kako poteka delavnica učenja v 5. razredih. Gospa Metka
Čižmek je pojasnila, da je temu namenjeno 5 šolskih ur; izvajajo pa jih specialne in rehabilitacijske
pedagoginje.
- Predstavnica 3. b je izpostavila, da bi bilo morda smiselno s programom delavnic učenja začeti že
v 4. razredu. Gospa Čižmek bo predlog posredovala svetovalni službi. Predlagala je, da se starši o
tem pogovorijo z razredniki.
- Izpostavljeno je bilo vprašanje o NTC (4. razredi). Ravnateljica je pojasnila, da je izobraževanje
učiteljev v teku. Za izvajanje programa za četrtošolce še nima odgovora.
- Predstavnika 4. c je zanimalo, kako bi se dalo te vsebine vključiti v redni del pouka. Ravnateljica je
prepričana, da se to pri pouku že izvaja.
- Predstavnica 5. d je predsedniku Robertu Piščanc prenesla pohvala za učiteljico Bojano Lužar,
hkrati pa izpostavila vprašanje, če bi bilo smiselno pri starših preveriti podporo o uvedbi
eAsistenta. Ravnateljica pojasni, da njeno stališče ostaja nespremenjeno (odgovornost za svoja
dejanja sprejemajo učenci).
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Predstavnico 2. a je zanimalo, kako bi bilo mogoče uvesti v naš sistem, da bi otroci domače naloge
naredili že v šoli. Gospa ravnateljica pojasni, da rešitve za to ne pozna, kar pa ne pomeni, da je ne
bodo iskali. Dejstvo je, da je tekmovalnost med otroki precej razširjena. V ozadju tega je tudi NPZ,
tako da povsem brez DN najbrž ne bo mogoče.
Predstavnika 4. c je izpostavil, če bi bilo smiselno obnoviti znanje na področju varne poti v šolo.
Pereč problem predstavljata Pelechova in Igriška. Predlog je bil, da se na spletni strani šole osvežijo
varne poti. Med predstavniki staršev je prišlo do izmenjave izkušenj, kako in kaj še storiti, da bi
občina uslišala prošnje glede rešitve tega problema. O tem se bo pogovoril tudi odbor za varne
poti, v katerega so vključeni nekateri predstavniki staršev.
Predstavnik 8. b je zaprosil ravnateljico, da predstavi rešitve v zvezi s prostorsko stisko, ki se
pojavlja zaradi prevelikega števila oddelkov predvsem na predmetni stopnji. Gospa ravnateljica je
pojasnila, da je na to občino že opozorila in opravila vse dejavnosti, ki so jih od nje zahtevali. Očitek
občine leti na 6,4 % otrok, ki obiskujejo našo šolo, a niso iz našega šolskega okoliša. Ravnateljica
tudi pove, da je zaprosila za »mobilne« učilnice, a ni bila uslišana. Na pobudo staršev se organizira
ožja skupina staršev v sestavi Bider, Piščanc, Gruden in Mis Nissim, ki bodo pobudo prenesli do
župana.
Predstavnico 2. a je zanimalo, ali obstaja možnost organiziranega prevoza otrok iz Domžal in
okolice. Gospa ravnateljica pojasni, da občina poravna samo stroške otrok iz šolskega okoliša.
Predstavnico 2. a tudi zanima, ali je mogoče ob petkih zagotoviti postno hrano. Gospa ravnateljica
je povedala, da je vsak dan zagotovljen mesni in brezmesni obrok.
Starši so izpostavili vprašanje gledanja primernih filmov pri pouku. Ravnateljica je zagotovila, da se
bo posebej pozanimala (pri določenem razredu), zakaj je prišlo do te situacije, hkrati pa je
opozorila, da učitelji ustrezne filme umeščajo v pouk, kjer jih povežejo z učno snovjo, pri
nadomeščanjih pa so z njimi reševali nastalo situacijo, saj je bilo v mesecih december, januar in
februar veliko število učiteljev odsotnih.
Predstavnika 3. d je zanimalo, če je mogoče preurediti garderobe 2. in 3. razreda (kraje). Na to je
bil podan predlog, da se otrokom nižjih razredov podpiše oblačila in obutev, predvsem pa se jih
nauči in privadi na skrb za svoje stvari.

Predsednik Sveta staršev se je vsem zahvalil za sodelovanje.
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 19.05 uri.
Zapisala: Mateja Rednak

Predsednik Sveta staršev:
Robert Piščanc
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