OSNOVNA ŠOLA
NARODNEGA HEROJA RAJKA
HRASTNIK
SVET STARŠEV

Hrastnik, 22. 2. 2009

ZAPISNIK
3. seje SVETA STARŠEV v šolskem letu 2008/2009, ki je bila v sredo, 18. februarja
2009, ob 17.00 uri, v zbornici šole na Logu.
Po uvodnem pozdravu je ga. Jasna Rižner Kosm poročala o številu prisotnih
članov sveta staršev, predstavnikov oddelčnih skupnosti z matične in obeh
podružničnih šol. Od skupno 38 članov je bilo na seji prisotnih 19 članov sveta
staršev – polovica predstavnikov. Predsednica je predlagala, da se seja
izvede operativno, pomembnejši sklepi oz. dogovori pa se potrdijo na
prihodnji seji.
Za 3. sejo sveta staršev je predlagala naslednji
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev
Učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju 2008/09
Obdobno poročilo o realizaciji LDN 2008/2009
Predlogi, vprašanja članov Sveta staršev
Ocena delovne uspešnosti ravnateljice za leto 2007/2008

Prisotni člani niso imeli pripomb na predlagani dnevni red.
K 1. točki
Zapisnik zadnje seje, z dne 1. decembra 2008 so člani sveta staršev prejeli z
vabilom.
Pri pregledu zapisnika je predsednica povedala, da so pripombe staršev s
prejšnje seje upoštevane in vnešene v zapisnik (pripombe glede mobilnih
telefonov v šoli).
Predstavniki OS so imeli nalogo, da na roditeljskih sestankih pridobijo mnenje
oz. stališča staršev glede prihajanja in vstopanja učencev v šolo pred
začetkom pouka. Na podlagi pridobljenih mnenj ni opaziti posebnih zahtev
po spremembah dosedanjega režima v skladu z veljavnim hišnim redom.
Prav tako je ravnateljica ponovno predstavila možnosti, ki jih nudi šola v času
jutranjih ur učencem, ki se vozijo v šolo z avtobusi, kombiji in za učence,
katerih starši so v začetku šolskega leta pisno izrazili potrebo in željo po
vključitvi otrok bodisi v jutranje varstvo, varstvo vozačev pred in po pouku ali
po vključitvi v OPB. Učenci, ki se v šolo ne vozijo, lahko svoj prihod prilagodijo

2.
uri začetka pouka. Mnenja je, da so predstavljene možnosti primerne in
zadostne in da zaenkrat spremembe niso potrebne.
Predstavnica s Podružnične šole Dol je postavila vprašanje v zvezi z vozači s
Kovka, ki prihajajo v jutranje varstvo in nimajo ustrezne garderobe za obutev
oblačila in šolske torbe.
Ravnateljica je obljubila, da bo zadevo preverila in poročala na naslednji seji.
Nadalje je gospa Rižner poročala, da je bil realiziran dogovor, naj se Občini
Hrastnik posreduje pobuda in predlog staršev, da proučijo možnosti za
financiranje stroškov šolskih malic v celoti za vse učence.
Zapisniki sej sveta staršev naj se objavljajo na spletni strani šole (eden izmed
sklepov zadnje seje). Kot je povedala ravnateljica, je zapisnik 2. seje sveta
staršev (z že vnesenimi popravki) objavljen na spletu. Predsednica je pozvala
navzoče, naj na roditeljskih sestankih starše o tem obvestijo.
Ob zaključku te točke je ga. Rižner poročala o razrešitvi pripomb dveh
predstavnikov staršev, in sicer iz 1.b in 8.a razreda.
Nejasnosti so bile v obeh primerih odpravjene v izvedenih razgovorih med
starši, razredniki oz. učitelji in vodstvom šole.
Na predlog predsednice so prisotni soglasno, z dvigom rok POTRDILI zapisnik
zadnje seje v predloženi vsebini. Formalno veljavno bo zapisnik naknadno
potrjen na naslednji seji.

K 2. točki
Statistične podatke o učnem uspehu v 1. redovalnem obdobju šolskega leta
2008/2009 je na kratko obrazložil g. Kastelic, pomočnik ravnateljice.
Uvodoma je poudaril, da je v tem šolskem letu prvič šola v celoti vključena v
program devetletne OŠ (lani v 8-letki 5.razred in možnost napredovanja z
negativnimi ocenami).
V devetletni OŠ so učenci razporejeni v tri triade. Učenci v I. triadi (1. –
3.razred) so ocenjeni opisno – ob zaključku šolskega leta.
V II. triadi (4. – 6.r.) so učenci pri vseh predmetih ocenjeni s številčnimi
ocenami. Od skupno 223 učencev je bilo v tem obdobju pozitivno ocenjenih
206 učencev, ali 92,38%, 16 učencev je bilo negativnih, 1 učenec neocenjen.
V III. triadi (7. – 9.r.) je bilo od skupno 240 učencev pozitivnih 218, ali 90,83%
učencev, ni izdelalo 22 učencev, ali 9,17%.
Od skupno 463 učencev od 4. do 9. razreda (s številčnim ocenjevanjem) je
bilo v tem obdobju pozitivnih 424 učencev, ali 91,58%, negativnih 38 učencev,
ali 8,21%, neocenjen 1 učenka (na Podružnični šoli Dol).
Predsednica se je g. Kastelicu zahvalila in pozvala člane k morebitnim
vprašanjem v zvezi z učnim uspehom. Vprašanj ni bilo.

3.

K 3. točki
Obdobno poročilo o opravljenih nalogah v času od septembra 2008 do
februarja 2009), ki so opredeljene v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto
2008/2009 je bilo članom sveta staršev posredovano z vabilom na sejo.
Predsednica je pozvala ravnateljico k morebitni dopolnitvi poročila.
Ravnateljica je na kratko preletela vsebino poročila in poudarila, da so
tovrstna poročila postala že ustaljena praksa in so »kvalitena« informacija za
starše, ki želijo podrobneje spremljati delo šole.
Poleg obveznega in
razširjenega programa šola organizira in izvaja široko paleto dejavnosti, ki so
določene v Letnem delovnem načrtu.
Izmed teh dejavnosti je v uvodu izpostavila projekt Sadeži družbe, ki poteka
pod vodstvom šolske socialne delavke v sodelovanju z Domom starejših
občanov Hrastnik. Gre za medgeneracijsko povezovanje (učencev in
starostnikov) in je v obojestransko zadovoljstvo.
V tem obdobju je bilo realiziranih veliko nalog:
-šola v naravi za 6. in 7. razred,
-številne ekskurzije in dnevi dejavnosti,
-projekti,
-tekmovanja v znanju in športna tekmovanja (dobri dosežki naših učencev),
-konstantno sodelovanje z zunanjimi institucijami,
-roditeljski sestanki, govorilne ure po programu,
-stalno izobraževanje delavcev,
-veliko drugih dejavnosti.
Dodala je še, da so prostorski pogoji na šoli zadovoljivi, v teku so določena
vzdrževalna dela, izvedeno je bilo omreženje na matični šoli.
Sicer dobri kadrovski pogoji so občasno moteni z bolniškimi odsotnostmi, ki jih
skušamo čimbolj strokovno in kvalitetno nadomestiti.
V razpravi, ki jo je otvorila ga. Jasna Rižner, je bila izražena pohvala za dobro
organiziran novoletni bazar in prodaja izdelkov. Pohvalila je tudi nogometaše,
ki so na zasavskem prvenstvu v Trbovljah zasedli 1. mesto.
Predstavnica 7.č razreda (Dol) je postavila vprašanje v zvezi z organizacijo
izleta v Ljubljano (ogled VIBE-filma). Zanimalo jo je, zakaj so se izleta udeležili le
učenci 7.č razreda.
Pojasnilo sta podala ga. Markelj in g. Kastelic. Izlet je bil organiziran na
pobudo g. Pajića (v vlogi starša), ki je v celoti prevzel organizacijo in izvedbo –
v dogovoru in soglasju šole. Učenci so bili zelo navdušeni in razmišljamo, da bi
v naslednjem šolskem letu ta ogled vključili v program Kulturnega dne za
učence 8. razreda (ogled Cankarjevega doma, Narodne galerije).
Izlet je bil za učence brezplačen, financiran je bil s strani g. Pajića. Povedal je
tudi, da je bil tudi na matični šoli organiziran podoben izlet, in sicer za učence,
ki so vključeni v izbirni predmet TV in radio (medijska vzgoja). Ogledali so si
POP TV in obiskali Radio KUM (stroške so pokrili starši).

4.
Ena izmed članic Sveta staršev, je predlagala, da se je potrebno gospodu
Pajiću posebej zahvaliti za organizacijo in »donatorstvo« , saj so tovrstna
dejanja staršev zelo redka.
Zahvala g. Pajiću je bila enkrat že izrečena – na roditeljskem sestanku v imenu
razredničarke in staršev tega oddelka. Pridružujejo se ji tudi člani sveta staršev
in vodstvo šole.
V nadaljevanju je bilo postavljeno vprašanje glede izvedbe zimskega
športnega dne, ki je bil že dvakrat odpovedan.
Odgovorila je ravnateljica, ki je povedala, da je bil športni dan dvakrat
odpovedan zaradi slabih vremenskih razmer (dež, poledica, razmočena tla),
Izvedba je planirana takoj po zimskih počitnicah, v začetku marca. Točen
datum je odvisen tudi od prostega termina na drsališču v Celju, veliko
učencev se namreč želi drsati. Če v tem času ne bo prostega termina za
drsanje, bo športni dan izveden ob prvem lepem vremenu. Učencem bodo
ponudene variante: smučanje na Celjski koči (oz. Rogli), pohodi – daljši in v
okolico Hrastnika.
Ga. Drnovšek je glede smučanja na Rogli izpostavila vprašanje varnosti glede
na izkušnje v lanskem šolskem letu. Skupina 5 – 6 smučarjev (eden izmed njih je
bil njen sin) se je celo dopoldne smučala brez nadzora in prisotnosti
spremljevalcev, kar se ji zdi zelo tvegano in nevarno, predvsem v primeru, da
pride do kakšne nesreče. Meni, da bi bilo treba učitelje – spremljevalce na to
opozoriti.
Predsednica se je pridružila mnenju članice sveta in pozvala ravnateljico, da
jo upošteva.
K 4. točki
Med sejo sta se prisotnim članom pridružili še dve članici sveta staršev in ga.
Rižner je ugotovila, da je s tem zagotovljena sklepčnost in možnost veljavnega
odločanja o sklepih. Pozvala ju je k posredovanju morebitnih pripombam na
zapisnik zadnje seje. Le-teh ni bilo, zato so navzoči (21 članov), na predlog
predsednice soglasno sprejeli
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. seje SVETA STARŠEV, z dne 1. 12. 2208.
Nadaljevanje seje je bilo namenjeno predstavnikom oddelčnih skupnosti,
njihovim pripombam in vprašanjem.
Podružnična šola Dol pri Hrastniku:
1.č Na roditeljskem sestanku starši niso imeli posebnih pripomb; izpostavila
pa je slabo udeležbo staršev, kar se ji ne zdi dobro. Pogreša tudi samo
stojne seje staršev podružnice, na katerih bi lahko bolj podrobno
razpravljali o problematiki na njihovi šoli.
Ravnateljica je pojasnila, da ta možnost še vedno obstaja, kljub temu,
da ima šola po novem samo en Svet staršev. Poslovnik o delu Sveta

5.

3.č
3.d
4.c
5.č
7.č
9.č

staršev določa, da se posamezne specifične teme lahko obravnavajo
ločeno (nekaj primerov: ko učenci zjutraj čakajo pred šolo mečejo
smeti na tla, ker pred šolo ni niti enega koša za smeti, učenci sedijo
pred vhodom v šolo na betonskih stopnicah, ker ni pred šolo nobene
klopi, šolska pot ni primerna,…).
Tudi predsednica se je strinjala z ugotovitvijo, da je nova sestava sveta
staršev preširoka in možnosti poglobljenih obravnav problemov manjše.
Ni bilo pripomb.
»
»
Brez problemov. Učenci so bili pohvaljeni glede primerne uporabe
sanitarij (vzdrževanje reda in čistoče).
Ni bilo pripomb.
»
»
»
»

Matična šola v Hrastniku:
3.a Ni bilo pripomb. Starši so podprli stališče sveta staršev glede uporabe
mobilnih telefonov v šoli (hišni red).
4.a Ni bilo pripomb.
4.b
»
»
5.a Predstavnica je kritično ocenila reklamno sporočilo, ki so ga učenci
prinesli in šole (ples v gostinskem lokalu). Ne zdi se ji primerno, da se
preko šole propagirajo dejavnosti v gostinskih lokalih.
Ravnateljica je povedala, da je šola obvestila učence in starše o tej
dejavnosti na prošnjo gostinskega lokala in ker so bile v okviru plesa
organizirane tudi otroške delavnice.
Na to temo se je razvila živahna razprava, v kateri je bilo izpostavljeno
vprašanje, kako bi ravnala šola, v primeru, da posamezni podjetnik želi
sponzorirati

