OSNOVNA ŠOLA
NARODNEGA HEROJA RAJKA
HRASTNIK
SVET STARŠEV

ZAPISNIK
1. seje SVETA STARŠEV v šolskem letu 2009/10, ki je bila 29. septembra 2009 ob
17.30 uri v zbornici šole na Logu.
PRISOTNI: od skupno 37 članov je bilo prisotnih 30 članov (podpisna lista je v
prilogi zapisnika).
1. sejo Sveta staršev je v skladu s Poslovnikom o delu sveta staršev sklicala
ravnateljica šole, ga. Darja Markelj, ki je pozdravila navzoče in predlagala naslednji
DNEVNI RED:
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Izvolitev predsednika/ce Sveta staršev
Pregled zapisnikov 4. in 5. seje Sveta staršev v šol. letu 2008/2009
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2008/2009
Predstavitev LDN za šolsko leto 2009/10
Pravila šolskega reda (pripombe in predlogi staršev, ki so bili podani
na roditeljskih sestankih)
RAZNO

Navzoči so potrdili predlog dnevnega reda brez pripomb.
K 1. točki
Ravnateljica je seznanila člane Sveta staršev, da je dosedanji predsednici ge. Jasni
Rižner Kosm z 31. 8. 2009 po samem zakonu potekel mandat, zato je potrebno
izvoliti novega predsednika Sveta staršev. V zvezi s tem je prebrala 10. člen
Poslovnika o delu Sveta staršev, ki govori o postopku izvolitve in načinu glasovanja o
kandidatih za predsednika. Glasovanje naj bi bilo javno, tako da se glasuje z dvigom
rok, razen če se kdo od prisotnih s takšnim načinom glasovanja ne strinja.
Ravnateljica je nato prisotne člane Sveta staršev pozvala, da se odločijo med
možnostma javnega ali tajnega glasovanja.
ČLANI SVETA STARŠEV SO SE SOGLASNO ODLOČILI ZA JAVNO
GLASOVANJE - z dvigom rok. ZA je glasovalo vseh 29 prisotnih članov Sveta
staršev.
V nadaljevanju je ravnateljica pozvala prisotne, da predlagajo kandidate za
novega/vo predsednika/co Sveta staršev.

-2H kandidaturi za to funkcijo se je prvi prijavil g. Gregor Pajić, ki je navzočim pripravil
pisno predstavitev in program nalog, ki bi jih kot predsednik realiziral.
Za drugega kandidata je bil predlagan g. Bojan Kuhar, za tretjo kandidatko pa ga.
Alenka Starič.
Člani sveta staršev so za vsakega izmed treh kandidatov glasovali posamično z
dvigom rok (glasovanje je bilo izvedeno 2-krat, ker je med glasovanjem na sejo prišla
še ena članica).
Po ponovljenem štetju glasov je bil rezultat glasovanja naslednji:
- g. GREGOR PAJIĆ je prejel 11 glasov,
- g. BOJAN KUHAR - 1 glas,
-ga. ALENKA STARIČ - 18 glasov.
Glasovalo je vseh 30 članov, nihče od prisotnih se glasovanja ni vzdržal.
Za novo predsednico SVETA STARŠEV v naslednjem mandatnem obdobju je
bila z večino glasov izvoljena ga. ALENKA STARIČ, ki je sprejela izziv in se
staršem zahvalila za zaupanje.
Ravnateljica je novi predsednici čestitala k izvolitvi in ob zaključku te točke dnevnega
reda navzočim prebrala 66. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, ki določa pristojnosti sveta staršev.
Nato je predala besedo novi predsednici in ji zaželela uspešno delo.
K 2. točki
Za pregled zapisnikov in sklepov 4. in 5. seje Sveta staršev v preteklem šolskem letu
je nova predsednica, ki v preteklem letu ni bila članica sveta staršev in je zato na
sejah, na kateri se nanašata zapisnika ni bilo, prosila svojega namestnika, g. Denisa
Pavliča.
G. Pavlič je začel s pregledom vsebine 5. seje (obravnava predloga Pravil šolskega
reda) in pozval navzoče k morebitnim pripombam.
G. Pajić Gregor je povedal, da je na omenjeni zapisnik ravnateljici že po elektronski
pošti poslal pisne pripombe, saj naj bi bila njegova razprava na 5. seji v zapisniku
napačno povzeta, zato je pripravil predlog sprememb zapisnika, katere želi, da se
vnesejo v zapisnik.
Predsednica je predlagala, da g. Pajič navzočim prebere svoje pripombe, da bodo
presodili, ali je potrebno zapisnik spreminjati.
Po njegovi predstavitvi je menila, da sicer ni zasledila bistvenih razlik z vsebino
zapisnika, prav tako nihče od ostalih staršev ni imel pripomb.
Ker pa je g. Pajić vztrajal, da se njegove pripombe na zapisnik upoštevajo, je
predsednica predlagala, da potrditev zapisnika 5. seje prenesejo na naslednjo sejo,
do katere bo o predlogu za dopolnitev zapisnika govorila tudi z bivšo predsednico
sveta staršev.
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Obravnava in potrditev zapisnika 5. seje sveta staršev, z dne 31. 8. 2009, se
preloži na naslednjo sejo, do katere bo predsednica v zvezi z vsebino zapisnika
in pripombami g. Pajića kontaktirala z bivšo predsednico Sveta staršev, ga.
Jasno Rižner Kosm, ki je vodila omenjeno sejo.
Če bo bivša predsednica mnenja, da se pripombe g. Pajiča vnesejo v sam
zapisnik, bo zapisnik korigiran po dogovoru z ga. Rižner Kosm, sicer pa bodo
pisne pripombe g. Pajića priloga k zapisniku 5. seje Sveta staršev.
ZA sklep je glasovalo 28 staršev, 2 sta se glasovanja vzdržala.
Ravnateljica je v nadaljevanju razprave pojasnila, da so zapisniki, preden jih dobijo
starši, vedno pregledani in korigirani s strani predsednika sveta staršev, tako je bilo
tudi z zapisnikom 5. seje.
Ker se vse seje v skladu s Poslovnikom Sveta staršev snemajo, pa po njenem
mnenju tudi ni potrebno, da bi zapisniki vsebovali vsako posamezno razpravo
udeležencev.
Zaradi omenjenega dejstva je predsednica sveta predlagala, da glasujejo o predlogu,
da se v zapisnike sej pišejo le krajši povzetki razprav in na seji sprejeti sklepi, zvočni
zapis vsake seje pa naj se presname na CD in se priloži k zapisniku vsake seje.
SKLEP:
Zapisniki sej Sveta staršev bodo pisani v skrajšani obliki (s kratkimi povzetki
razprav) in sprejetimi SKLEPI, vsebina sej s celotno razpravo pa bo v obliki
magnetograma v prilogi vsakega zapisnika.
ZA potrditev tega sklepa je glasovalo 29 članov, PROTI je glasoval 1 član.
Predsednica je v nadaljevanju te točke dnevnega reda starše pozvala še k pregledu
zapisnika 4. seje in k morebitnim pripombam na zapisnik 4. seje Sveta staršev.
Na zapisnik 4. seje Sveta staršev pripomb ni bilo
SKLEP:
Potrdi se zapisnik 4. seje Sveta staršev, z dne 21. 5. 2009.
ZA potrditev so glasovali vsi člani sveta staršev iz prejšnjega mandata
(vsi stari člani sveta staršev).
K 3. točki
Ga. Darja Markelj, ravnateljica šole, je poročala o realizaciji nalog iz Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2008/2009. Poudarila je, da so bile zastavljene
naloge v celoti realizirane, na nekaterih področjih celo presežene. Iz posameznih
poglavij poročila je izpostavila pomembnejše vsebine, kot: so širše poročilo šolskih
svetovalnih služb o učni in vzgojni problematiki, podrobni rezultati nacionalnega
preverjanja znanja učencev 9. in 6. razreda, reševanje socialne problematike
učencev s pomočjo sredstev Šolskega sklada, dobrodelnih koncertov in novoletnega
prodajnega bazarja, organizacija šolske prehrane, prevozov, ipd.
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in sicer:
-Kako bo šola ukrepala glede na slabše rezultate (pod slovenskim povprečjem)
nacionalnega preverjanja znanja?
Narejene so bile temeljite analize rezultatov. Po posameznih predmetnih področjih so
bile v okviru strokovnih aktivov učiteljev že predlagane tudi konkretne aktivnosti.
-Kakšni so vzroki, da se za malico v šoli ne odločijo vsi otroci (po podatkih za lansko
leto je takih 30 učencev)?
Vzrok temu niso samo finančne težave staršev. Ugotavljamo, da gre, predvsem pri
starejših učencih tudi za izbirčnost, razne diete, ipd.
-Kaj konkretno je bilo v šolskem letu 2008/2009 narejenega več, kot je predpisano po
šolski zakonodaji?
Tu gre predvsem za izvedbo različnih projektov, sodelovanje na številnih natečajih,
razpisih,… Skratka vse to so vsebine, ki niso predpisane.
-Ali so se učitelji izobraževali oz. samoizobraževali na področju vzgoje oz. vzgojnih
vsebin?
Konkreten odgovor na to vprašanje bo vodstvo šole staršem pripravilo do naslednje
seje.
Na predlog predsednice so starši SOGLASNO, z dvigom rok potrdili
SKLEP:
Svet staršev je seznanjen s Poročilom o realizaciji Letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2008/09.
Pred nadaljevanjem seje je predsednica, ga. Alenka Starič predlagala zamenjavo 4.
in 5. točke dnevnega reda, saj bo zaradi neodložljivih obveznosti morala sejo
predčasno zapustiti.
Z njenim predlogom so se strinjali vsi navzoči, razen g. Pajića.
K 5. točki
Predsednica je predlagala, da navzoči predstavniki oddelčnih skupnosti, na katerih
so podrobneje obravnavali Predlog Pravil šolskega reda, ki je bil objavljen na spletni
strani šole, podajo pripombe staršev z roditeljskih sestankov.
Najprej je dala besedo g. Pajiću, ki je starše seznanil s celotnim potekom in
postopkom priprave osnutka in predloga Pravil šolskega reda in pojasnil, da
obstajata dve verziji Predloga pravil - tista z internetnih strani in verzija, ki jo je
oblikovala posebna delovna skupina, ki je bila imenovana na seji sveta staršev 31. 8.
2009. Vodja te skupine je bila ga. Jasna Rižner Kosm, bivša predsednica, ki je
pripravila posebno poročilo o opravljenem delu delovne skupine, vključno s predlogi
in pripombami te delovne skupine. Pričakovati je bilo, da bo ga. Rižner povabljena na
današnjo sejo sveta staršev in bo imela priložnost podrobneje obrazložiti stališča
delovne skupine.
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delovne skupine z njihovimi pripombami, predstavljeno staršem na tistih roditeljskih
sestankih, na katerih so bili prisotni predstavniki sveta staršev, na drugih roditeljskih
sestankih pa je bila obravnavana internetna verzija pravil.
Ponovno je tudi poudarila, da bodo vse pripombe (tako tiste z delovne skupine in tudi
vse pripombe staršev iz roditeljskih sestankov) v celoti posredovane Svetu zavoda, ki
jih bo proučil in odločil, ali bodo v Pravilih upoštevane ali ne. Svet zavoda je namreč
organ, ki odloča o sprejemu Pravil šolskega reda.
V nadaljevanju, ko je predsednica sveta vodenje seje predala namestniku g. Denisu
Pavliču, so prisotni člani Sveta staršev poročali o pripombah staršev z roditeljskih
sestankov na predlagano vsebino Pravil šolskega reda. Nekateri predstavniki so
pripravili tudi pisne zapise pripomb, ki so jih po poročanju oddali namestniku
predsednice, g. Pavliču.
Prva je poročala ga. Starič, predstavnica 9. b razreda, nato pa so s poročanjem
nadaljevali predstavniki oddelčnih skupnosti (OS) od 1. razreda dalje. Večina
pripomb se je nanašala na vsebino 33. člena ( primerna urejenost, oblačenje
učencev v šoli), 53. člen (preverjanje učencev, za katere učitelj meni, da so v
"sumljivem stanju"), 38. člen (prenašanje dnevnikov iz zbornice v razrede), 41. člen
(zagotavljanje asistence za učence, ki so odstranjeni iz razreda), 3. člen (šolske
površine) in nekatere druge člene.
G. Pajić, predstavnik 2. b razreda je pojasnil, da so starši tega oddelka zelo podrobno
obravnavali osnutek Pravil, in sicer verzijo, ki jo je pripravila delovna skupina in ne
tisto s spletnih strani (ki so jo pripravili strokovni delavci šole, brez sodelovanja
staršev). Oblikovane pripombe so dosegljive pri razredničarki tega oddelka.
Ker je bil g. Pajić mnenja, da ostali starši na roditeljskih sestankih (RS) niso
obravnavali prave verzije Pravil, je od ravnateljice želel dobiti možnost vpogleda v
zapisnike RS ostalih OS. Ker ga je ravnateljica povabila, da se pri njej oglasi v času
njenih uradnih ur, kar pa zaradi službe v Ljubljani g Pajić ne more storiti, zato je g.
Pajić mnenja, da mu je želeno onemogočila.
Ravnateljica je v zvezi s tem navzoče podrobno seznanila s pismom, ki ga je po pošti
prejela od g. Pajića, z njegovimi zahtevami ter z njenim odgovorom, da ima možnost
vpogleda v zapisnike le v tistem delu, ki se nanaša na obravnavo Pravil in kdaj oz. na
kakšen način lahko to stori. Njegovo mnenje (v odgovoru) je, da mu je bil vpogled
onemogočen in da bo za to odgovarjala.
Starši so burno reagirali na zahtevo g. Pajića in se niso strinjali, da "pregleduje"
zapisnike RS . Prav tako so protestirali na nekonstruktiven potek seje, ki ne vodi
nikamor in jim jemlje dragocen čas.
G. Pavlič je prekinil burno razpravo in dal besedo ostalim predstavnikom OS, da
poročajo o pripombah staršev na RS. Po končanem poročanju se je ponovno razvila
razprava o tem, katera verzija predloga Pravil je bila v obravnavi na RS, katero
verzijo so starši sprejeli in o kateri verziji bo odločal Svet zavoda.
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Pravil in poudarila, da bo Svet zavoda temeljito obravnaval vse dane pripombe s
strani staršev, ne glede na to, katero verzijo so obravnavali in odločal o tem, ali so
pripombe utemeljene ali ne. Svet zavoda je tisti organ, ki na predlog ravnateljice ( po
pridobljenem mnenju učiteljskega zbora in sveta staršev) odloča o sprejemu predloga
Pravil šolskega reda. Sicer pa Pravila v vsebini, kot jih bo sprejel svet zavoda veljajo
le za eno – tekoče šolsko leto in jih bo možno naslednje šolsko leto dopolniti oz.
spremeniti. Ravnateljica je menila, da je vsaka nadaljnja razprava zato odveč.
G. Denis Pavlič, namestnik predsednice je zaključil razpravo v zvezi s predlogom
Pravil šolskega reda in nadaljeval sejo z naslednjo točko dnevnega reda.
K 4. točki
Vsebina Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/10 je v celoti objavljena na
spletnih straneh šole, zato je ravnateljica pozvala starše, da si vse podrobnosti o
planiranih nalogah šole pogledajo na spletu.
Predlagala pa je, da Svet staršev sprejme SKLEP o nadstandardnem programu, ki
ga šola vsako leto izvaja s pomočjo prispevkov staršev (to so različne dodatne
dejavnosti za učence, ki obogatijo obvezni program dela).
Na predlog g. Pavliča je bil sprejet
SKLEP: Člani sveta staršev so seznanjeni z vsebino Letnega delovnega načrta
šole za šolsko leto 2009/10 in sprejemamo predlagani nadstandardni
program dejavnosti, ki ga bo šola izvajala v tekočem šolskem letu.
K 6. točki
Pod točko "razno" so nekateri člani sveta staršev opozorili na aktualne probleme, in
sicer:
Predstavnica PŠ Log je izpostavila težave pri delu v oddelku 1. razreda s
prilagojenim programom. Učilnica še vedno nima ustreznega pohištva, igrač, ki jih
priporočajo strokovnjaki za gibalno ovirane otroke, pri vhodu v šolo ni ograje, da bi si
pri hoji lahko pomagali, učiteljica ima velike težave pri delu, potrebovala bi pomoč,
predvsem pri izhodih.
Odgovorili sta ji ravnateljica in vodja podružnice Log, ki sta pojasnili, da je bilo
pohištvo naročeno že v mesecu avgustu, da je učiteljica do sedaj dobila vse, kar je
zahtevala. Za postavitev zaščitne ograje bo vodstvo šole poskrbelo v najkrajšem
možnem času. Ministrstvo za šolstvo je vlogo za dodelitev spremljevalca zavrnilo,
glede na normative in zato si pomagamo z delavko preko javnih del (v okviru
možnosti). Pričakujemo pa še dokončne odločbe, v katerih bo jasno zapisano, kaj
učencem glede na njihove težave pripada.
Predstavnik 8.a razreda je izpostavil odpadanje ur dodatne strokovne pomoči (DSP)
pri učenki, ki ima težave in ji je ta pomoč dodeljena.
Ravnateljica je povedala, da ure DSP včasih odpadejo zaradi nepredvidenih
"suplenc", zaradi katerih morajo učitelji nadomeščati odsotne kolege. Vendar je že
dogovorjeno, da se bodo te ure v celoti nadomestile.
Ponovno so bile izpostavljene velike težave pri zagotavljanju varnih poti do šole na
relacijah:
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-Krnice, Šavna peč (problem se rešuje že nekaj časa, a ni uspeha; župan ne
sodeluje);
-Črdenc (ni prehoda za pešce).
Ravnateljica pove, da vse prevoze financira Občina Hrastnik, zato šola na prevoze
nima večjega vpliva. Šola lahko občino le opozarja na izpostavljene probleme.
Sledili sta dve pohvali:
-aktivu učiteljev angleškega jezika za dobro delo (g. Pavlič), kar kažejo rezultati iz
srednjih šol v celjski regiji,
-ge. Marinko za dobro sodelovanje in komuniciranje s starši (izmenjava e-naslovov s
starši);
V nadaljevanju pa je ga. Ladiha navzoče seznanila, da se bo v mesecu oktobru
ponovno pričela Šola za starše . Vsebine šole za starše bodo aktualne in zanimive.
G. Pavlič se je navzočim zahvalil za udeležbo in sodelovanje ter sejo zaključil ob
20.25 uri.

V Hrastniku, 30. oktober 2009
Priloga zapisnika:
-CD z zvočnim zapisom 1. seje Sveta staršev (hrani se v tajništvu OŠ)
Povzetek seje je
po zvočnem zapisu napisala:
Janja Avbelj

Predsednica sveta staršev
Alenka Starič

