Datum: 30. 9. 2013
Številka: 021-2/2013/3

Zapisnik seje SVETA STARŠEV
dne 30. septembra 2013 ob 17:00 uri
v učilnici MAT-FIZ OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad

Prisotni: glej seznam

Seja se je odvijala po naslednjem dnevnem redu:
1.

Potrditev mandata članov sveta staršev, izvolitev predsednika sveta staršev

2.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje

3.

Realizacija sklepov prejšnje seje

4.

Realizacija LDN za šolsko leto 2012/2013

5.

Predstavitev LDN in prilog za šolsko leto 2013/2014

6.

Aktualne zadeve

7.

Predlogi, pobude in mnenja staršev

Ad 1
Na dnevni red ni bilo pripomb. Pri potrditvi mandata članov sveta staršev je bilo potrebno zamenjati nekatere predstavnike, ker
je prihajalo do podvajanj, en starš ne more biti predstavnik dveh oddelkov hkrati. S strani ravnateljice je bil podan predlog, da
je Barbara Osolnik Košar predstavnica vrtčevske skupine Ježki, saj mora biti v Svetu zavoda vsaj en predstavnik za vrtec – ona
ima poleg g. Suljanovića in ga. Vodušek edina še otroka v vrtcu. Za 3. in 4. razred POŠ Nova Štifta se določi novega
predstavnika. Nov seznam članov sveta staršev bo predstavljen na naslednji seji. Za predsednika je bil kljub odsotnosti
ponovno potrjen Gregor Suljanović, sejo pa je skupaj z ravnateljico vodila njegova namestnica Barbara Osolnik Košar.
Zapisnikarica v letošnjem šolskem letu je Mojca Plešnik.

Ad 2
Zapisnik prejšnje seje je bil z enim popravkom potrjen. Popravek se nanaša na navedbo pod Ad 5 – tretji stavek se spremeni:
»Starši smo potrdili g. Purnat Zdenka za novega člana staršev v Šolskem skladu«.

Ad 3
Realizacija sklepov prejšnje seje:
-

Sklep 1: Nov Poslovnik o delu Sveta staršev še ni bil sprejet in bo predvidoma na naslednji seji.

-

Sklep 2: Delovni zvezki za glasbeno vzgojo od 5. do 9. razreda po pogovoru ga. Grčar z učiteljico glasbene umetnosti

niso potrebni, zato se črtajo s seznama.
-

Sklep 3: Poročilo o delu Šolskega sklada je objavljeno na spletni strani šole.

Sklep 4: Razširjena seja Sveta staršev v prisostvovanju staršev otrok in predstavnikov občine je bila 6. 6. 2013 v
jedilnici OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad. Rezultat zelo razgrete debate je prekrita streha podružnične šole Bočna s predvideno
izgradnjo podstrešja za potrebe šole (obljubljen datum s strani župana je 1. 1. 2014), povečan prostor vrtčevskega oddelka
Zvezdice v enoti v Gornjem Gradu z začasno nastanitvijo v jedilnici šole (zaključna dela še potekajo), predlog ureditve
stanovanja v Zdravstvenem domu ostaja še odprt.

Ad 4
Ga. Ravnateljica je predstavila realizacijo LDN za šolsko leto 2012/2013 – bistvene točke realizacije:
-

Pridobitev prostorov za vrtec

-

Prenova kuhinje

-

Prekrita streha POŠ Bočna

-

Malenkostne kadrovske spremembe

Rezultati NPZ 2013 - pri matematiki in slovenskem jeziku sta tako 6. kot 9. razredu malo nad povprečjem, pri
angleškem jeziku pa sta oba razreda precej pod povprečjem

Ad 5
Ga. ravnateljica je Svet staršev seznanila z LDN za šolsko leto 2013/2014, posebej izpostavljeno je bilo naslednje:
močno poškodovana streha v POŠ Nova Štifta, ki je nujno potrebna prenove, a investicijskih sredstev še ni
zagotovljenih,
še vedno se pričakuje uraden (pisni) odgovor občine glede izgradnje vrtca (do l. 2019), kljub vsemu pa bo za leto 2014
v predvideno v proračunu menjava oken in preureditev sanitarij med skupinama Sončki in Bibe
streha na matični šoli je tudi čedalje v slabšem stanju, prav tako je zaradi popravil na POŠ Bočna brez nujnih
obnovitvenih del ostala telovadnica,
-

v šolskem letu 2013/2014 je vpisanih 206 otrok, vrtec jih obiskuje 101.

-

prevozi, ogrevanje in cena malice ostajajo nespremenjeni,

s 1. 10. 2013 se zniža ekonomska cena vrtca za 8,65%, tako bo cena celodnevnega programa za prvo starostno
obdobje 373,93 €, za drugo starostno obdobje pa 300,48 €,
-

sprememba v letošnjem letu glede plavalnega tečaja za 3. razred je kraj izvedbe, ki se iz Celja seli v Velenje,

novost v letošnjem letu je tudi obvezno NPZ za 6. (slovenski jezik, matematika in angleški jezik) in 9. (slovenski jezik,
matematika in biologija) razred, ki bo v maju 2014,
načrtovani sta dve večji proslavi: 13. 12. 2013 dobrodelni koncert in 29. 5. 2014 zaključna prireditev ter večje število
internih šolskih prireditev,
-

zelo velik izziv pa v letošnjem letu predstavlja izredno veliko število otrok v podaljšanem bivanju.

Ad 6
Ob predstavitvi LDN za leto 2013/2014 se je vnela razprava o zdravniških pregledih, ki se v okviru šole izvajajo v ZD Nazarje, in
zobozdravniških pregledih, ki se izvajajo v ZD Ljubno. Pobuda staršev je, da se za te preglede pripravi obrazec za starše z
obrazložitvijo pregleda in cepljenja ter izjavo ali želijo koristiti to storitev v okviru šole ali ne.
Tekla je tudi vneta razprava glede šolske prehrane. Ga. ravnateljica je poudarila, da je subvencioniranje prehrane izključno
stvar Centra za socialno delo in staršev, ter da šola na to nima nobenega vpliva. Cena malice še naprej ostaja 0,80 €, cena
kosila pa 2,18 - 2,73 €. Ker na šolsko hrano leti veliko kritik z očitki, da le-ta ni na nivoju zdrave prehrane (po možnosti lokalni
izdelki bio in eko pridelave) in se iz leta v leto ponavlja, je prišla pobuda, da bi se jedilniki prenovili in posodobili. S šolo pa po
novem sodeluje tudi nova strokovna sodelavka na področju prehrane v vrtcu.
Sklep 1: Podan je bil predlog, da se na to temo v kratkem organizira sestanek s komisijo za prehrano, g. Colnarjem, novo
strokovno sodelavko in zainteresiranimi starši.

Ad 7
Starši so zaradi velikega zanimanja otrok predlagali šahovski krožek. Izražena pa je bila tudi skrb zaradi preveč »ozko«
usmerjenih izbirnih predmetov (šport in ples). Na ta očitek je ga. Grčar predstavila vse možnosti, ki so jih imeli šolarji na izbiro,
in za vsak razred posebej, kako so se odločali. Predmeti v povezavi z naravoslovjem, retoriko, tehniko in kemijo, razen redkih
izjem, niso imeli niti enega glasu.
Omenjen je bil tudi vprašljiv način izbire udeležencev za nagradni izlet (predvsem pri lanskem 7. razredu). Pojasnjeno pa je
bilo, da ga letos po odločitvi učiteljev ne bo. Sicer pa so bili za izbor otrok točno določeni kriteriji. Če je bil indic, da otroci niso
bili izbrani pravilno, bi morali starši to povedati takoj maja, ne šele septembra.

Bilo je tudi večje število pritožb čez pevski zbor. Otroci, ki ga obiskujejo, so nezadovoljni in ga ne obiskujejo radi. Podan je bil
dvom o pravilnem pristopu učiteljice. Pokazatelj ne najboljšega stanja je bil zelo slab zadnji nastop, za kar je bilo v veliki meri
krivo to, da se ga polovica članov sploh ni udeležila. Glede udeležbe na zadnjem nastopu so bili povedani razlogi s strani
ravnateljice, kot jih je izvedela od učiteljice. Vsekakor pa se bo o tem ravnateljica ponovno pogovorila z učiteljico.

Seja Sveta staršev se je končala ob 19:20 uri.

Zapisnik sestavila:

Predsednik Sveta staršev:

Mojca Plešnik

Gregor Suljanović

Seznam prisotnih predstavnikov staršev na seji:
Šola Gornji Grad
Razred
1.
2.
3.
4.
5.a
6.a
7.a
8.a
9.a
9.b

Predstavnik
Gregor Suljanović
Tatjana Špende
Irena Vodušek
Mateja Ogradi Urlep
Barbara Fale
Renata Humar
Nataša Zabreznik
Patricija Remic Pečnik
Marjana Rajter
Sabina Golob

Prisotnost
ne
da
da
namestnica
ne
da
da
da
ne
ne

POŠ Nova Štifta
Razred
1. in 2. r.
3. in 4. r.

Barbara Osolnik Košar
Mojca Remic

Predstavnik

Prisotnost
da
ne

Predstavnik
Monika Benda
Jerše Jožica

Prisotnost
da
da

POŠ Bočna
Razred
1. in 2. r.
3. in 4. r.

Vrtec Gornji Grad
Skupina
Sončki
Bibe
Ježki
Zvezdice

Predstavnik
Tjaša Kopriva
Tomislav Stankovič
Andraž Krznar
Patricija Remic Pečnik

Prisotnost
ne
da
da
da

Predstavnik
Mojca Plešnik
Rok Žmavc

Prisotnost
da
da

Vrtec Bočna
Skupina
Čebelice
Pikapolonice

