
__ Oskarja Kovačič~

Ob dolenjski železnici 48
1000 Ljubljana
tel: 01/28091 OO
fax: 01/28091 02
spletna stran: www.ososkar.si
e-naslov: os-oskar.kovacic@guest.ames.si

Yubijana, 19.06.2015
Stevilka: 900-212015-1

Zapisnik

3. sestanka Sveta staršev, dne 15. 6. 2015 ob 18.00,

v jedilnici šole Ob dolenjski železnici 48

Prisotni člani sveta staršev: Dijana Duranovic Krička (1. a), Maja Kremžar (1. c), Urška Žagar (1. d),
Eva Kragl Verbančič (2. b), Aleš Mustar (2. c), Mojca Košorok (2. d), Barbara Gregurič Silič (3. a),
Denis Čivovit (3. b), Inka Nose (3. c), Katja Štrukelj (3. d), Martin Gosenca (4. b), Mateja Avsenek (4.
c), Katja Dejak Gornik (4. d), Sonja Ihan (5. a), Danica Omrčen (5. b), Danilo Makuc (5. c), Vlasta lIar
(6. a), Marjeta Vavtar (6. c), Ivan Ivančič (7. a), Ivanka Hočevar Istenič (7. b), Tomaž Mehle (7. c),
Marjeta Černoga (8. a), Ana Nuša Sterle (8. b), Peter Smole (8. c), Uroš Jaklič (8. d), Jana Miklič (9.
a), Nataša Grgasovič (9. c).
Prisotni drugi vabljeni: Olga Kolar, ravnateljica; Mika Čemažar Tratar, pomočnica ravnateljice;
Alenka Kladnik, pomočnica ravnateljice; Alenka Milavec, vodja podružnične šole; Hedvika Kosmač,
organizatorka šolske prehrane.
Odsotni: Anela Pjanit (1. b), Bojan Urek (2. a), Mojca Suvorov (4. a), Mojca Kurent (6. b), Kristina
Filipin Primic (7. d), Jasna Hrovatin (9. b), Tanja Ploj (9. d).

Dnevni red:
1. Uvodni pozdrav, ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika prejšnjega sestanka in pregled realizacije sklepov
3. Poročilo o delu
4. Anketa o prehrani
5. Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezni razred

za šolsko leto 2015/16
6. Potrditev predloga nadstandardnega programa za šolsko leto 2015/16
7. Potrditev sprememb Hišnega reda, Pravil šolskega reda in Vzgojnega načrta

(usmeritev za š. 1. 2015/16)
8. Vprašanja, predlogi, pobude
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Predsednik sveta staršev, g. Jaklič, pozdravi zbrane na seji.
Predsednik sveta staršev ugotavlja, da je na sestanku prisotnih 27 članov.
Predsednik sveta staršev ugotavlja, da je svet staršev sklepčen, saj je prisotnih 27 članov od
34.
Predsednik sveta staršev pozove člane sveta staršev, da glasujejo o dnevnem redu.

Sklep št.1: Potrdi se predlagani dnevni red 3. sestanka sveta staršev, z dne 15 .6.2015.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZDRŽANI)

Na 2. sestanku sveta staršev (3. 3. 2015) je bilo sprejetih več sklepov; potrjen je bil zapisnik
1. sestanka sveta staršev (z dne 25. 9. 2014). Obravnavano, sprejeto in potrjeno je bilo
poročilo ravnateljice o delu, sprejeto in potrjeno je bilo poročilo šolskega sklada.

Sklep št. 2: Zapisnik 2. sestanka sveta staršev z dne 3. 3. 2015 se sprejme in potrdi.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZDRŽANI)

Ravnateljica poda poročilo o delu na šoli.
Predstavi realizacijo letnega delovnega načrta:
realizacija pouka in dejavnosti ob koncu šolskega leta skladno z načrtovanim programom;
vzgojni ukrepi: restitucija, mediacija;
vzgojni opomini: 8 izrečenih vzgojnih opominov;
redni delovni sestanki;
učno vzgojne in ocenjevalne konference izvedene po načrtu;
izobraževanja za strokovne delavce (Aleksander Zadel: Komunikacija, Tanja Černe: Učni
coaching);
delo svetovalne službe (poklicno usmerjanje, delavnice za učenje, reševanje konfliktov,
organizacija delavnic za nadarjene, prostovoljci za učno pomoč, delo s posamezniki, manjšo
skupino, oddelkom ... );
spodbujanje in usmerjanje učencev pri načrtovanju in organizaciji dela (individualno ali v
manjših skupinah).
preventivne delavnice (izražanje čustev, medsebojni odnosi, reševanje konfliktov - Zavod
Aleksandra, Zavod Uršulinka, Zavod Varni internet).

Opiše vsebino realiziranih aktivnosti:
dva šolska plesa;
tri zbiraine akcije papirja po posameznih lokacijah šole;
Dan Pi v sodelovanju z državnim prvakom v pomnjenju števila PI Nikom Škrlecem;
čistilna akcija;
Oskar ima talent;
zaključna dobrodelna prireditev Nieva (Pižama);
dan odprtih vrat (evakuacija, sajenje dreves na Golovcu);
Otroški festival gledaliških sanj (uvrstitev na regijsko tekmovanje);
Pomladna prepevanja na Konservatoriju za glasbo in balet;
Tržnica in Noč knjige;
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nacionalno preverjanje znanja v 6. in 9. razredu;
športne igre Galjevica;
letni koncert pevskih zborov v cerkvi na Rakovniku;
likovna kolonija v Štanjelu;
valeta;
sprejem za bodoče prvošolce.

Spregovori o projektih, s katerimi smo prepoznavni v šoli in okolju:
podaljšanje naziva Kulturna šola za nadaljnjih pet let;
Shema šolskega sadja;
Pasavček;
Simbioz@;
Eko šola - akcije zbiranja papirja;
Moja rodna domovina;
Zaupajmo v lastno ustvarjalnost - raziskovalne naloge;
sodelovanje z Društvom Vezi z namenom medgeneracijskega povezovanja;
matematični tabor v Kranjski Gori;
projekt Pilot na področju matematike in fizike;
zaključek braine značke in obisk pisatelja Igorja Plohla na PŠ Rudnik in Dolenjski cesti 20;
braina pismenost: letna evalvacija, načrti za naprej, predstavitev zaključka dveletnega
projekta na Zavodu RS za šolstvo;
predstavitev pomena in vloge inkluzije na izobraževanju svetovalcev Zavoda RS za šolstvo.

Napove nekaj posebnosti za prihodnje šolsko leto.
NOVOST

./ neobvezni izbirni predmet angleščina v 1.r.
NADALJEVANJE

./ neobvezni izbirni predmeti v 4.r. in 5.r.(nemščina, šport, umetnost, računalništvo)

./ neobvezni tuji jezik v 7.r. in 8.r. (hrvaščina)

Sklep št. 3: Svet staršev se seznani s poročilom o delu.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZDRŽANI)

K41
Organizatorka šolske prehrane ga. Hedvika Kosmač predstavi rezultate ankete o prehrani, ki
so v prilogi zapisnika. Odgovore staršev in otrok med seboj primerja in ugotavlja, da so
učenci in starši s šolsko prehrano v večjem številu zadovoljni.
PO predstavitvi ankete je sledilo nekaj vprašanj s strani staršev.
G. Gosenca (4. b) poda pomislek, da so pice mastne. Ga. Kosmač mu odgovori, da pice niso
na jedilniku za učence od 1. do 5. razreda. Izjemoma so jih dali na jedilnik v času izvedbe
Noči knjige.
Pice za starejše učence so samo občasno na jedilniku, in še to z namenom, da se ustreže
željam učencev.
Gospoda je tudi zanimalo, koliko je šolske hrane lokalnega in koliko tujega porekla. Ga.
Kosmač odgovori, da so dobavitelji skoraj v celoti slovenski. Lokalnega dobavitelja kuhinja
nima, ker le-ta ne zagotavlja celoletne dobave.
Go. Nose (3. c) zanima, zakaj šola ne nudi učencem možnosti vegetarijanske prehrane.
Odgovor je v okrožnici MŠŠ, ki je šolam priporočalo pripravljanje obrokov z raznovrstno in
uravnoteženo prehrano za otroke in mladostnike do 18. leta starosti. Ga. Kragl Verbančič
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(2.b) prav tako podpira vegetarijansko prehrano in obžaluje, da tega šola ne ponuja učencem.
Ga. Kosmač pove, da v primeru, ko kuhinja pripravi hrano po zgledu vegetarijanske prehrane,
tega večina učencev ne poje.

Sklep št. 4: Svet staršev se seznani z rezultati ankete o prehrani.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZORŽANI)

Ravnateljica predstavi skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
posamezni razred za šolsko leto 2015/16. Pove, da z naslednjim šolskim letom mnogim
učbenikom v zadnjem triletju poteče veljavnost.
Finančno sprememba nekaterih učbenikov in delovnih zvezkov ne prinaša posebnih
sprememb v primerjavi s preteklimi leti.

RAZRED CENA
1.R. 49,90 €
2.R. 28,35 €
3.R. 67,25 €
4.R. 61,60 €
5.R. 62,55 €
6.R. 82,65 €
7.R. 82,65 € IP TJN: 29,60 €
B.R. 91,75 € IP TJN: 29,60 €
9.R. 83,40 € IP TJN: 29,60 €

Sklep št. 3: Skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen
razred za šolsko leto 2015/16 se sprejme in potrdi.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZORŽANI)

Ravnateljica predstavi predlog nadstandardnega programa za šolsko leto 2015/16, ki so ga
člani sveta šole prejeli kot prilogo k sestanku.

IZVENŠOLSKA BIVANJA - UČENJE V NARAVNEM OKOLJU
3. r. - tabor, 3 dni, CŠOD (MEDVED, Medvedje Brdo)
4. r. - tabor, 3 dni, Osilnica
5. r. - poletna šola v naravi, 5 dni, Materada pri Poreču (1. 9. - 5. 9. 2015, ker je zadnji dan
sobota, bodo učenci prosti 24. 12. 2015)
6. r. - zimska šola v naravi, 5 dni, Planina pod Šumikom na Pohorju
7. r. - tabor, 3 dni, CŠOD (ŠTRK, Ptuj)
8. r. - tabor, 3 dni, CŠOD (PECA, Mežica)
Nadarjeni - matematični tabor {CŠOD)
Pevski zbor - pevski tabor v CSOD (izvedba še ni dokončna)

TEČAJI PLAVANJA
1. r. - prilagajanje na vodo (10 ur)
3. r. - tečaj plavanja (20 ur)
5. r. - tečaj plavanja (30 ur)
6. r. - preverjanje plavanja
7. r. - 15 urni tečaj plavanja za neplavalce
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VALETA
DNEVI DEJAVNOSTI PO PREDVIDENEM STROŠKOVNIKU
IZBIRNI PREDMETI (OGLEDIIN EKSKURZIJE)
PROJEKT LONDON - STROKOVNA EKSKURZIJA

Pri tej točki ga. Kragl Verbančič (2. b) vpraša, ali je tečaj plavanja v 3. razredu obvezen.
Ravnateljica vprašanju pritrdi in pove, da se ta vedno izvaja v dopoldanskem času.
Organizacija tečaja je v organizaciji MOL, naloga šole je le v zagotavljanju spremstva
učencev in sodelovanje pri pripravi izvedbe.
Ga. Nose (3. c) povpraša o aktivnostih dela z nadarjenimi učenci. Ravnateljica pove, da se s
prepoznavanjem nadarjenih otrok prične že na razredni stopnji in da večino aktivnosti vodi
pedagog inja D. Guzelj. Na predmetni stopnji se nadarjene učence odkriva po posameznih
predmetnih področjih, za njih pa učitelji izvedejo aktivnosti s področja matematike,
naravoslovja, jezikov, družboslovja in umetnosti.
Predlog nadstandardnega programa je sprejel in potrdil učiteljski zbor na svoji seji, dne 19.
05.2015.

Sklep št. 4: Nadstandardni program za šolsko leto 2015/16 se sprejme in potrdi.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZDRŽANI)

K71
Ravnateljica predstavi predloge sprememb v Hišnem redu, Pravilih šolskega reda in
Vzgojnem načrtu za š. 1. 2015/16 in pri vsaki spremembi poda pojasnilo.

Hišni red:
3. točka, 2. alineja 3. odstavka, 1. poved: SE SPREMENI:

»Na Galjevici 52 se šolska vrata odprejo 10 min pred pričetkom izvajanja dejavnosti.« (prej 15
min).

Pripomb članov sveta ni.

Sklep št. 5: Sprememba Hišnega reda se sprejme in potrdi.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZDRŽANI)

4. točka, Varstvo vozačev, 3. alineja SE IZLOČi:
»Ob dolenjski železnici 48 in na Galjevici 52: v učilnici, ki je določena po urniku. Učenci

vozači se po pouku zberejo pred vhodom A in gredo na šolski avtobus v spremstvu dežurnega
učitelja. «

Sklep št. 6: Sprememba Hišnega reda se sprejme in potrdi.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZDRŽANI)

Pravila šolskega reda:
1.1.2 Obnašanje v šoli; Garderoba; SPREMEMBA
ZBIRŠE: »Ob dolenjski železnici 48 ima vsak oddelek svoj garderobni prostor, ki je zaklenjen
do konca skupnega pouka v oddelku. PO tem času je garderoba odklenjena. Ključ imata
hišnik in čistilka, ki garderobni prostor po potrebi tudi odpre ta. «

DODA: »Ob dolenjski železnici 48 in na Galjevici 52 ima vsak učenec svojo garderobno
omarico, v katero pospravlja svojo garderobo in ki jo obvezno zeaeoe.«

Sklep št. 7: Sprememba Pravil šolskega reda se sprejme in potrdi.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZDRŽANI)
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Vzgojni načrt:
Usmeritev vzgojnega načrta za šolsko leto 2015/16: preprečevanje nasilja.

Sklep št. 8: Usmeritev vzgojnega načrta za šolsko leto 2015/16 se sprejme in potrdi.
(27 glasov ZA, O PROTI, O VZDRŽANI)

K81
Starši podajo vprašanja, predloge oz. pobude.
G. Čivovic (3. b) izrazi mnenje, da je samo spodbujanje k mirnemu reševanju medvrstniških
sporov premalo. Zanima ga, kolikšen pritisk lahko v takih primerih šola izvede nad starši.
Ravnateljica pove, da se veliko dela z učenci preko razgovorov in povečanega nadzora, težko
pa spreminjamo vzgojno miselnost nekaterih staršev. Če posluha staršev za konstruktivno
sodelovanje ni, so zadeve težko rešljive. Občasno se starši tudi ne strinjajo z izvajanjem
predlagane restitucije.
Ga. Avsenek (4. c) pove, da nekateri starši, katerih otroci delajo težave, temu ne verjamejo in
vidijo svojega otroka v vlogi žrtve. Meni, da se prepogosto medvrstniške težave rešujejo v
preozkem krogu strokovnih delavcev v odnosu do otroka oz. staršev in da bi bilo potrebno ta
krog razširiti na sodelovanje večjega števila staršev in učencev pri reševanju konkretne
problematike.
Ga. Vavtar (6. c) meni, da so učitelji včasih nemočni pri delu z oddelkom tudi zato, ker je njihov
fokus v večji meri usmerjen na težavne posameznike. Mirno reševanje ne zadostuje, to včasih
le še bolj »hrani« težavne učence. Predlaga, da se ostale učence v oddelku, ki predstavljajo
večino, opremi s strategijami, kako ustaviti oz. se zoperstaviti problematičnim vrstnikom.
Go. Duranovic Krička (1. a) zanima, kako je s poukom etike. Ravnateljica pove, da je vzgoja
vključena v vsak učni predmet, da pa se odsotnost staršev vedno bolj odseva na vzgoji otrok.
G. Jaklič (8. d) povzame, da so še vedno starši, ki poskušajo z vzgojo dvigniti avtoriteto
učiteljev pri svojih otrocih.
Ga. Milavec pove staršem, da brez vzgoje ni mogoče izobraževati. Pravi, da reševanje vzgojne
problematike pogosto jemlje učiteljem oz. učencem tudi ure pouka.
Ga. lIar (6. a) izrazi mnenje, da so staršem težavnih otrok opomini nesmiselni. Ravnateljica
doda, da je za šolo izrek 3. vzgojnega opomina učencu brezizhoden, če šole pri tem ne
podprejo otrokovi starši. Šola se v nekaterih primerih povezuje tudi s CSD, vendar tudi to
inštitucijo v delovanju omejuje zakonodaja. Uspešno reševanje vzgojne problematike
zagotavlja le medsebojno sodelovanje šole in staršev.
Ga. Omrčen (5. b) izreče pohvalo učiteljici Mateji Andrejki, ki je uspela umiriti in dobro voditi
oddelek z 28 učenci.
G. Čivovc (3. b) poudari, da je potrebno delati z žrtvami nasilja in nasilneži.
Go. Černogo (8. a) zanima, zakaj pri vratih šole ni dežurnih učencev. Odgovori se ji, da so bila
v preteklosti taka priporočila MŠŠ, z namenom zaščite dežurnih učencev.
Ga. Miklič (9. a) pohvali čistiiko Katjo Čečko na PŠ Rudnik.
Ga. Greguric Silič (3. a) vpraša, zakaj ni možno plačati stroškov sorojencev na eni položnici. G.
Jaklič (7. d) ji odgovori, da je to možno in da on na ta način tudi plačuje. Ravnateljica odgovoru
pritrdi.
Ga. Nose (3. c) opozori na voznika kombija s PŠ Rudnik, ki pogosto prevozi rdečo luč na
semaforju. Ga. Suvorov (4. a) pa doda, da je pri tem še zelo hiter v vožnji. Ravnateljica
odgovori, da bo šofer opozorjen na nepravilnosti.
Ga. Duranovlc Krička vpraša, zakaj se izvaja zimski športni dan na Pokljuki in ne kje bližje šoli.
Ga. Milavec ji odgovori, da je na Pokljuki običajno sneg, ko ga drugod v bližini šole ni. Dan na
snegu se maksimalno izkoristi za razne aktivnosti, hrana je dobra, lastniki pa omogočajo
prostor, kjer se lahko učenci v miru preoblečejo.
Go. Kragl Verbančič (2. b) zanima, zakaj bodo potrebovali učenci v 3. razredu deset zvezkov,
od tega pet za slovenščino. Ravnateljica pove, da se bo za vzrok pozanimala, nekaj staršev pa
razloži, da se vsi zvezki ne bodo uporabljali istočasno. Gospa ima tudi pripombo na težo šolske
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torbice, ki je po dnevih zelo različna. Predlaga, da se to v bodoče upošteva pri sestavi urnika.
Zanima jo tudi uvedba e-redovalnice v prihodnjem šolskem letu. Ravnateljica ji odgovori, da se
bo ta uvedla v naslednjem šolskem letu, po uvedbi e-dnevnikov.
Ga. Vavtar (6. c) predlaga, da se v višjih razredih piše več spisov in prebere kakšno knjigo več
za domače branje.
Predsednik sveta staršev Uroš Jaklič se zahvali vsem prisotnim za udeležbo.

Sestanek se je zaključil ob 19.45.

Zapisala:
Alegka Kladnik, pom. ravnateljice
{f{en~l ~~~

Predsednik sveta staršev:
Uroš Jaklič
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