Osnovna šola Šmihel, Šmihel 2, 8000 Novo mesto

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ ŠMIHEL
V ŠOLSKEM LETU 2017/2018
Seja sveta staršev je potekala v četrtek, 28. septembra 2017, v zbornici OŠ Šmihel, ob 17. uri.
Prisotnih je bilo 21 članov sveta staršev matične in podružnične šole, ravnateljica mag. Irena Hlača in
pomočnik ravnateljice Stanislav Papež (lista prisotnosti je v prilogi).
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Sejo sveta je s pozdravnim nagovorom odprla ravnateljica mag. Irena Hlača in predlagala zapisani dnevni
red. Predstavniki staršev smo se s predlaganim dnevnim redom strinjali.

1.

Pregled zapisnika zadnje seje

Zapisnik zadnje seje sveta staršev smo predstavniki dobili po pošti. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato smo
ga člani potrdili in sprejeli v navedeni obliki. Povzetek zapisnika se nahaja na spletni strani šole, pod
zavihkom Starši.

2.

Pristojnosti in delovanje sveta staršev

Svet staršev šole je zakonsko opredeljen v 66. členu Zakona o organizaciji vzgoje in izobraževanja
(ZOFVI). Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši
izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.
Ravnateljica je predstavila pristojnosti in na kratko opisala delovanje sveta in poudarila, da smo člani
predstavniki vseh staršev posameznega oddelka, zato je pomemben tudi prenos informacij na druge starše.
Seje naj bodo konstruktivne in naj trajajo do 1,5 ure.

3.

Konstituiranje sveta staršev

Sledila je predstavitev vseh predstavnikov sveta staršev.
Člani so predlagali kandidate za predsednika oziroma namestnika predsednika sveta staršev in sicer:
Tadeja Kapša, Urške Hrovatič in Tino Krnc Hočevar. Volitve so bile javne. Soglasno je bil za predsednika
sveta staršev izvoljen Tadej Kapš, za namestnico predsednika pa je bila z večino izvoljena Urška Hrovatič.
S tem sta oba člana nastopila enoletni mandat za šolsko leto 2017/2018.
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V nadaljevanju je novoizvoljeni predsednik sveta staršev Tadej Kapš v skladu z zakonom prevzel vodenje
seje.
SKLEP št1: Predsednik sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 je Tadej KAPŠ
SKLEP št2: Podpredsednica sveta staršev za šolsko leto 2017/2018 je Urška Hrovatič

4.

Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018

Osnutek LDN za šolsko leto 2017/2018 se nahaja na spletni strani šole pod zavihkom OŠ Šmihel.
Ga. ravnateljica je podrobneje predstavila LDN in še posebej poudarila naslednje vsebine:
vseslovenski projekt Rastoča knjiga, projekt krepitve domovinske zavesti, prednostna naloga
Slovenščina, moj jezik, projekt Erasmus+, mednarodno sodelovanje, program Življenje v naravi (4. razred
v CŠOD Jurček v Kočevju in 7. razred v CŠOD Brežinka v Fiesi), plavalni tečaj (3. razred), zimsko šolo
v naravi s smučarskim tečajem (6. razred v CŠOD Vojsko), kolesarski tečaj, sodelovanje z lokalnim
okoljem…
Na Letni delovni načrt 2017/2018 ni bilo pripomb, je pa predstavnica staršev ponudila pomoč pri
predstavitvi srednješolskih programov zdravstveni, kozmetični in farmacevtski tehnik za 8. in 9. razred v
okviru Kariernega svetovanja.
SKLEP št3: Člani sveta staršev so podali soglasje k LDN za šolsko leto 2017/2018.

5.

Analiza uvodnega roditeljskega sestanka

Udeležba staršev na prvem roditeljskem sestanku je bila po oddelkih med 52% in 100%, v povprečju na
matični šoli 62-odstotna, in na podružnični šoli 67-odstotna. Številke za povprečno udeležbo so
primerljive z minulimi leti, ne pa tudi za obisk po posameznih oddelkih. Učitelji si na roditeljskih
sestankih želijo čim večjo udeležbo staršev. Običajno so najslabše obiskani roditeljski sestanki v sklopu
katerih je tudi predavanje za starše. Predsednik da pobudo, da tudi člani sveta povabimo ostale starše na
predavanje.
Vprašanja staršev na uvodnem roditeljskem sestanku so bila raznolika, na večino sta odgovor podala
ravnateljica in pomočnik ravnateljice:
- plavalni preizkus za 1. razred: namenjen je učencem, ki tečaja niso opravili v vrtcu,
- za učence 3. razreda je predviden 20-urni plavalni tečaj;
- obveščanja staršev za dejavnosti izven šole: učenci od 1. do 4. razreda dobijo pisno obvestilo,
hkrati je obvestilo tudi na oglasni deski, učenci od 5. do 9. razreda dobijo ustno obvestilo, v
številnih primerih tudi pisno (dejavnosti na terenu). Večina aktualnih obvestil je tudi na spletni
strani šole;
- zobozdravniški pregled: gre za sistematičen pregled zob z izobraževalnimi vsebinami;
- plačevanje preko položnic: omogočeno je plačilo prehrane za več otrok na eni položnici; obrazci
so dostopni na spletni strani šole pod zavihkom Starši;
- vključevanje romskih otrok v šolski proces: na matični šoli je 34 romskih učencev, štirje se v
septembru še niso udeležili pouka; na podružnični šoli je 10 romskih učencev;
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-

-

-

-

interesne dejavnosti: zaželjen je urnik in kratek opis dejavnosti;
pripombe na prireditev Odličnost ob koncu minulega šolskega leta: zaključna prireditev je
namenjena vsem učencem in takšen je bil tudi nagovor ga. ravnateljice in predsednice sveta
staršev Alenke Šenk-Erpič, ki sta čestitali vsem učencev za uspešno zaključeno šolsko leto in
vložen trud. Hkrati je to tudi prireditev, kjer se podelijo priznanja najboljšim učencem na
tekmovanjih iz znanja, umetnosti in športa. Nekateri zelo uspešni učenci so večkratni dobitniki
priznanj pri različnih predmetih in/ali dejavnostih, zato so tudi večkrat nagrajeni;
prekratek čas kosila, gneča učencev pri kosilu in neustrezen čas odhodov avtobusov: zaradi velika
števila učencev prijavljenih na kosilo prednostnega seznama ni možno narediti; šola ne more
vplivati na vozni red mestnih avtobusov, usklajuje pa vozni red s šolskimi avtobusi;
manjša možnost izbire neobveznih izbirnih predmetov na podružnični šoli v primerjavi z matično
šolo glede na število učencev se v podružnični šoli lahko izvajata le dva neobvezna izbirna
predmeta; organizacijsko v tem šolskem letu ni možno izvesti nemščine, zaradi urnika niso možni
prevozi na matično šolo;
prevozi in avtobusne postaje (Stranska vas, Birčna vas): v začetku šolskega leta prevoz s šolskimi
avtobusi ni potekal po voznem redu, po posredovanju g. Papeža se je to uredilo.

Ga. ravnateljica je zaprosila, da komunikacija z učitelji in drugimi strokovnimi sodelavci na šoli poteka v
sprejemljivih dnevnih urah (ne na primer ob 23. uri zvečer).

6.

Predlogi in pobude

Pobude
- ponovna pobuda, da so vsi obrazci dostopni na spletni strani šole pod zavihkom Starši
- ponovna pobuda za posodobitev vstopne spletne strani šole z aktualnimi novicami in
jasnejša/natančnejša navodila v primeru nadomeščanj, odpovedi in prestavitev dejavnosti
- ponovna pobuda, da šola apelira na občini in na pristojnih ministrstvih za umiritev vožnje mimo
šole v Birčni vasi, za postavitev oznak za avtobusno postajo v Birčni vasi in postajališče
SKLEP št4: Na Mestno občino Novo mesto šola in svet staršev pošljeta zahtevo za ureditev talnih
oznak na postajališču v Birčni vasi (pred šolo) in pri Starem Ljubnu ter umiritev prometa v okolici šole.

Predlogi
- predlog za premik delovanja zapornice na šolskem dvorišču od 07:30 do 14:30: jutranji zamik
delovanja zapornice ni možen, za popoldanskega se že dogovarjajo
- predlog za uskladitev sestankov in prireditev matične in podružnične šole
- predlog za namestitev dveh ogledal na šolski zgradbi in cesti za večjo varnost in preglednost
Vprašanja
- kdaj bodo za učence, ki zastopajo OŠ Šmihel na športnih tekmovanjih, nabavljeni dresi ustrezne
velikosti
- vprašanje glede brezmesne prehrane: dietna prehrana, v tem primeru brezmesna prehrana, se
lahko odobri samo na podlagi uradnega zdravniškega potrdila
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-

vprašanje glede obnove e-asistenta za novo šolsko leto: obnovo se uredi preko portala Lopolis
vprašanje glede garderobnih omaric: o tej temi je bilo že veliko razprav, v zadnjih je bilo
navedenih več argumentov proti kot za za; to temo bomo zaključili na naslednji seji

Pohvale
- pohvala knjižničarki za predano in strokovno pripravo (skupaj z učitelji in vodstvom šole)
zbirnika učbenikov, delovnih zvezkov, zvezkov in drugih učnih potrebščin za posamezen razred
- pohvale kuharicam za pripravo kvalitetnih obrokov in pester brezglutenski jedilnik
- pohvala za aktivnosti in prizadevanja pri izvedbi sanacije podružnične šole v Birčni vasi; šola je
sedaj energetsko varčnejša, toplejša, prijetnejša in lepša.

Na pobudo predsednika bo naslednji svet staršev OŠ Šmihel sklican na podružnični šoli v Birčni vasi. S
predlogom smo se strinjali vsi člani sveta.
Sejo smo zaključili ob 18:40.

Zapisala:
Sandra Turk

Predsednik sveta staršev OŠ Šmihel:
Tadej Kapš

Novo mesto, 2. oktober 2017
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