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ZAPISNIK
Seje sveta staršev z dne 29.9.2016, ob 17.00 uri v učilnici št. 3.
Prisotni: Razvidno iz liste prisotnosti.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Predstavitev članov in izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev ter tri predstavnike v svet šole.
Informacije o nadstandardu in porditev le-tega.
Začetek šolskega leta, kadrovske spremembe, plan investicij.
Pregled Poročila za šolsko leto 2015/2016.
Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017.

Dnevni red je soglasno potrjen.

Ad1)
Ravnateljica predstavi postopek izvolitve predsednika in namestnika sveta staršev. Predlaga, da je
predsednik tudi v bodoče g. Veber, za namestnico pa predlaga ga. Donoša Tuš.
Sklep 1: Predstavniki soglasno z dvigom rok potrdijo predsednika sveta staršev g. Vebra in namestnico
ga. Donošo Tuš.
Ravnateljica pove, da z 10.10.2016, poteče mandat svetu šole. S strani MOL-a in šole so že znani
predstavniki. Razloži postopek izvolitve treh predstavnikov sveta staršev v svet šole.
Sklep 2: Izvoljeni predstavniki sveta staršev v svet šole so ga. Barbara Šketa, ga. Ana Komac in g. Gašper
Lubej.
Sledi razprava, starši opozorijo ravnateljico, da so stoli v jedilnici poškodovani in trgajo oblačila. Starši
prosijo, da se uničeni stoli nadomestijo z novimi.
Ravnateljica pove, da starši razredne zadeve ne razrešujejo z razrednikom, temveč se takoj obrnejo na
pedagoga in na ravnateljico. Poudari, da naj se starši najprej obrnejo na razrednika in z njim skušajo rešiti
zadevo.
Ravnateljica pove, da je bilo s starni MIZŠ odobrenih premalo ur za OPB in da je oddala pritožbo za
odobritev dodatnih 10 ur. Starše prosi, naj zapustijo šolsko igrišče, ko prevzamejo otroke v podaljšanem
bivanju. Pove tudi naj vsako spremembo glede odhodov otrok domov, starši zapišejo v beležko.
Starši opozorijo na pomanjklivost seznamov delovnih zvezkov, učbenikov in pripomočkov za to šolsko leto.
Sklep 3: Sezname delovnih zvezkov, učbenikov in pripomočkov za vse razrede in predmete učitelji
opremijo z ISBN kodami.
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Ravnateljica povpraša starše o zadovoljstvu prijavljanja na interesne dejavnosti preko spletne ankete 1ka.
Starši se strinjajo, da ostane ta način prijave, vendar z več podatki.
Sklep 4: Pri prijavi otrok na inetresne dejavnosti preko spletne ankete 1ka, naj bodo podatki o ID
opremljeni z vaditeljem ter časom izvedbe.
Starši izrazijo željo, da se javno objavljajo zapisniki sveta staršev.
Sklep 5: Na spletni strani šole se brez osebnih podatkov objavljajo zapisniki sej sveta staršev.
Starši opozorijo ravanteljico, da je otrokom solata prekisla. Ravnateljica pove, da bo zadevo uredila in želi
povratno informacijo.
Ad2) Ravnateljica razloži pomen nadstandardnih dejavnosti.
Starši so nadstandardne vsebine soglasno potrdili.
Sklep 6: Nadstandard se s potrditvijo staršev v šolskem letu 2016/2017 izvaja po načrtu.
Ravnateljica pove o možnosti subvencioniranja nadstandarda iz šolskega sklada. Vlogo je potrebno oddati
pedagogu. Pove tudi, da se je možno dogovoriti za plačilo na obroke.
Sklep 7: Ga. Tanja Kastelic je nova članica komisije šolskega sklada.
K točkam Ad3, Ad4 in Ad5 se pridružijo člani sveta šole.
Ad3) Ravnateljica pove, da so z novim šolskih letom na novo zaposlene tri učiteljice ter da sta daljši bolniški
odsotnosti čistilk rešeni z nadomestnima zaposlitvama.
Pove tudi, da garderobe niso bile sanirane, ker še ni odbrenih sredstev. Načrt energetske sanacije pa je bil
zaključen avgusta. Menjavo oken ter sanacijo fasade naj bi realizirali v času počitnic oz v času, ko ne bo
pouka. V načrtu je tudi menjava elektrifikacija šole. Trenutno poteka ureditev igral, predviden zaključek
prvega dela je 10.10.2016.
Ad4) in Ad5)
Ravnateljica je že predhodno po elektronski pošti vsem članom sveta staršev in sveta šole poslala v pregled
osnutka Poročila za šolsko leto 2015/2016 in LDN-ja za šolsko leto 2016/2017. Člani sveta staršev so bili
tako z dokumentoma seznanjeni.
Pripomb ni bilo.
Seja se je zaključila ob 18.30 uri.
Zapisala
Majda Cajhen

