OSNOVNA ŠOLA
NARODNEGA HEROJA RAJKA
HRASTNIK
SVET STARŠEV
ZAPISNIK
3. seje SVETA STARŠEV V ŠOLSKEM LETU 2009/10, ki je bila dne, 22. aprila 2010 ob 18.00 uri
v zbornici šole na Logu v Hrastniku.
PRISOTNI:
• Od skupno 37 članov sveta je bilo prisotnih 26 članov (lista prisotnosti je v prilogi
zapisnika); med obravnavo 3. točke dnevnega reda se je število prisotnih članov
sveta zmanjšalo za enega predstavnika, saj je zaradi nujnih obveznosti svojo
odsotnost opravičil in sejo predčasno zapustil predstavnik oddelčne skupnosti
2. b.
• Ravnateljica ga. Darja Markelj in pomočnica ravnateljice ga. Belinda Ladiha;
predstavnici vodstva šole sta sejo predčasno zapustili pred obravnavo zadnje –
5. točke dnevnega reda
Sejo je otvorila in vodila predsednica gospa ALENKA STARIČ.
V uvodu je predsednica ugotovila, da je seja sveta staršev sklepčna in predlagala naslednji
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnikov:
- 1. seje z dne 29.9.2009 (dopolnjenega zapisnika),
- 2. seje z dne 11.2.2010
2. Diferenciacija pri pouku v šolskem letu 2010/11
3. Obdobno poročilo o realizaciji LDN 2009/10
4. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev
5. Zaprosilo Sveta šole za posredovanje obrazloženega mnenja Sveta staršev o
prijavljenih kandidatih na razpisano delovno mesto ravnatelja OŠNHR Hrastnik
Navzoči k predlogu dnevnega reda niso imeli pripomb.
K 1. točki
Člani Sveta staršev so z gradivom za 3. sejo prejeli dopolnjen zapisnik 1. seje z dne
29. 9. 2009 in zapisnik 2. seje z dne 11. 2. 2010.
Glede na posredovane pripombe predstavnika oddelčne skupnosti 2. b razreda (v
nadaljevanju: predstavnik 2. b) na zapisnik 1. seje, je predsednica povedala, da je ponovno
poslušala zvočni posnetek 1. seje in vanj vnesla določene popravke oz. pripombe. Navzoče je
pozvala, da podajo mnenje ali je tako dopolnjen zapisnik 1. seje "primeren" za potrditev.
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niso bile v celoti upoštevane, zato je ponovno pripravil pripombe na dopolnjen zapisnik, ki
jih je v pisni obliki pred sejo tudi razdelil prisotnim članom sveta staršev.
Predsednica je predstavnika 2. b pozvala, da svoje pripombe ponovno predstavi na seji
prisotnim staršem in poudarila, da je bil zapisnik dopolnjen na podlagi zvočnega posnetka
seje in je zato po njenem mnenju "verodostojen" zapis slišanega na seji.
V razpravi, ki je sledila, razpravljalci niso podprli pripomb predstavnika 2. b. Menili so še, da
je potrebno čas sej, ki bo namenjen pregledom zapisnikov predhodnih sej sveta staršev
omejiti in da starši niso pristojni za ocenjevanje strokovnosti učiteljev. Prav tako so starši
povedali, da ves čas obravnavajo pripombe zgolj enega člana sveta staršev, ki naj jih rešuje
individualno. Večine navzočih tudi ne moti, da se razpravljalci v zapisniku navajajo
poimensko.
Po končani razpravi je predsednica oblikovala naslednji predlog SKLEPA, o katerem so starši
glasovali z dvigom rok.
SKLEP: Potrdi se dopolnjen zapisnik 1. seje, z dne 29. 9. 2010. K zapisniku se priložijo pisne
pripombe predstavnika 2. b razreda.
V zapisnikih sej Sveta staršev se v bodoče razpravljalcev NE NAVAJA z imeni in priimki.
Sklep je potrdilo 25 članov, 1 (eden) se je glasovanja vzdržal.
Tudi na zapisnik 2. seje, ki je bila 11. 2. 2010 je predstavnik 2. b razreda pripravil pisne
pripombe, ki jih je pred sejo razdelil članom. Na poziv predsednice je pripombe navzočim
tudi predstavil.
Trditev predstavnika 2. b, da nekatere njegove navedbe iz razprave, kakor tudi izjave
ravnateljice niso bile izrečene in niso resnične, je predsednica zavrnila in ponovno poudarila,
da obstaja zvočni zapis, ki je bil podlaga za izdelavo zapisnika seje. Prisotne je ponovno
opozorila na dogovor in sprejet sklep, da se v zapisnik vključijo le najpomembnejši povzetki
sej in sprejeti dogovori ter sklepi.
Starši so podprli mnenje predsedujoče in predlagali, da v bodoče ne bi toliko časa posvečali
pregledu zapisnikov in obravnavi pisnih pripomb posameznikov. S pripombami predstavnika
2. b se niso strinjali in ponovno zavzeli stališče, naj bodo zapisniki sej "kratki in jedrnati", kar
je v skladu z osnovnimi pravili pisarniškega poslovanja.
Predsednica se je pridružila stališču staršev, da se obravnave zapisnikov preteklih sej časovno
omejijo in predlagala, da je potrebno to čim prej pripraviti in vnesti tudi v sam Poslovnik o
delu Sveta staršev.
Predstavnik 2. b razreda je vztrajal, naj bodo njegove pripombe v prilogi zapisnika in zaprosil
za kopijo CD-ja s posnetkom 2. seje. V zvezi s tem je ravnateljica povedala, da bo preverila to
možnost.
G. Starič je dala na glasovanje
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. seje Sveta staršev, z dne 11. 2. 2010 v predloženi obliki brez dodatnih pripomb. Sklep je potrdilo 25 članov, 1 (eden) se je glasovanja
vzdržal.
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sklepov, ki so bili v zapisniku 2. seje navedeni kot nerealizirani.
*
"Rampe" za zaporo šolskega dvorišča so pripravljene za namestitev.
*
Od 1. aprila dalje je organiziran prevoz za učence iz Krnic, za kar se je predstavnica
staršev zahvalila vsem, ki so si prizadevali za rešitev tega problema.
*
V zvezi z zagotavljanjem bolj varnih poti v šolo učencem iz Prapretnega, Pleskega in
Črdenca je ravnateljica predlagala staršem, ki to problematiko najbolje poznajo, da
pripravijo svoje predloge za rešitev v pisni obliki in jih posredujejo šoli, ki bo nato
vlogo posredovala ustreznim občinskim organom.
*
Ravnateljica je pripravila seznam strokovne literature na temo vzgoje otrok, ki so
jo prebrali učitelji v okviru samoizobraževanja. Ob tem je povedala, da se je
večina učiteljev njeni prošnji za sodelovanje "uprla".
*
Glede zagotovitve brezplačnih malic za vse učence na šoli je ravnateljica omenila
spremembe zakonodaje, ki so v postopku sprejemanja na nivoju države in bodo
veljale za vse osnovne in srednje šole v Sloveniji. Predvideva se, da bo država
pokrivala 2/3 stroškov, 1/3 pa starši. Tudi v bodoče pa si bo šola prizadevala, da bodo
imeli učenci iz socialno ogroženih družin prehrano v šoli v celoti brezplačno.
Predstavnik 2. b razreda je ponovil svoj predlog oz. pripombo, da se Občinskemu
svetu posreduje pobuda, naj zagotovi brezplačno malico vsem učencem, ne glede
na to, kakšne spremembe bo prinesla nova zakonodaja oz. kolikšen delež bo v ta
namen zagotovila država. Predsednica se je s tem strinjala in zagotovila, da si bo Svet
staršev prizadeval za dosego tega cilja.
*
Staršem je bila - na njihovo pobudo, letos prvič dana možnost sodelovanja pri izbiri
lokacij za šole v naravi v šolskem letu 2010/11 za učence 5., 6. in 7. razreda. Po
zbranih prijavnicah smo ugotovili, da večina staršev še vedno prepušča izbiro šoli,
nekateri pa so izrazili svoje predloge, ki jih je šola upoštevala v prijavi. Dokončen izbor
lokacij (domov) je odvisen od prostih kapacitet in terminov organizatorja oz. izvajalca
(CŠOD).
*
Očitek, da učenci niso bili obveščeni o organizaciji smučarskega tečaja v Rajski dolini
na Kalu v času zimskih počitnic, je ravnateljica preverila in posredovala odgovor, da so
učenci dobili v razrede dve okrožnici. Na nižji stopnji so si obvestila po nareku učitelja
zapisali tudi v beležke.
Predsednica se je ravnateljici zahvalila za pojasnila in ugotovila, da so ostali nerealizirani le še
trije (od petih) sklepov prejšnjih sej. Nerealizirani sklepi bodo po dogovoru posebej navedeni
tudi ob zaključku zapisnika te seje.
K 2. točki
Ravnateljica je predstavila odločitev strokovnih aktivov delavcev, ki izvajajo različne oblike
diferenciacije pri pouku, o izbiri oblik pouka za naslednje šolsko leto. Na podlagi dosedanjih
izkušenj in izdelanih analiz so se aktivi odločili za iste oblike pouka kot potekajo že v
letošnjem šolskem letu, kar pomeni:
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8. razred: -pri SLJ - nivojski pouk, pri MAT in TJA - heterogene skupine
9. razred: -pri SLJ - nivojski pouk, pri MAT in TJA - heterogene skupine
V ostalih razredih (4. - 7.r.) se fleksibilna diferenciacija ne bo izvajala.
PODRUŽNIČNA ŠOLA DOL:
8. in 9. razred: - heterogene skupine pri vseh treh predmetih.
Navzoči so bili pozvani k razpravi in vprašanjem. Razen predstavnika 2. b razreda - ki je
ponovno poudaril, da se ne strinja z nobeno obliko diferenciacije, kar je že večkrat povedal starši niso imeli pripomb in vprašanj, zato je predsednica oblikovala
SKLEP:
Svet staršev je bil seznanjen z oblikami diferenciacije pri pouku za šolsko
leto 2010/11. Sklep je bil soglasno potrjen.
K 3. točki
Podrobno poročilo o realizaciji nalog iz Letnega delovnega načrta za obdobje od februarja do
aprila 2010 je podala ravnateljica šole. Poročilo je pripravila tudi v pisni obliki in ga razdelila
prisotnim staršem (poročilo je v celoti priloga k zapisniku). Poudarila je, da aktivnosti,
zapisane v LDN tečejo nemoteno po programu.
V krajši razpravi, ki je sledila, je ga. Ladiha, vodja Podružnice Dol, izpostavila uspeh dveh
učenk na področju plesa (plesno-navijaške skupine), ki se bosta udeležili svetovnega
prvenstva v Ameriki.
Ena od članic sveta staršev pa je v imenu učencev pohvalila novost pri pouku (uporabo
interaktivne table), nad katero so učenci zelo navdušeni. Zanimalo jo je, ali bodo te table
nameščene tudi v druge učilnice.
Ravnateljica je pojasnila, da je šola kupila eno tablo iz zbranih sredstev Šolskega sklada in je
nameščena v eni od učilnic angleškega jezika. Upamo, da bo šola v okviru prijave na razpis
MŠŠ za posodobitev učilnic z računalniško opremo na Dolu in v Hrastniku pridobila še dve
taki tabli.
Predstavnica staršev 1. razreda z Dola je postavila vprašanje, zakaj se tudi dolski prvošolci
niso udeležili obiska Policijske uprave v Ljubljani in tako niso dobili daril (medvedkov) tako
kot hrastniški prvošolci.
Ravnateljica je pojasnila, da je šlo v tem primeru za dve ločeni aktivnosti učencev in učiteljic
1. razreda, in sicer sodelovanje na natečaju MNZ (poslane so bile pobarvanke), kjer je bila
ena učenka izžrebana. Za nagrado so se vsi učenci njenega razreda udeležili izleta v Ljubljano.
Drugo aktivnost so izpeljale učiteljice, ki so ministrici poslale pismo, v katerem so prosile za
policijske medvedke, ki jih je ministrica razdeljevala ljubljanskim prvošolcem. Sodelovanje s
Policijsko upravo je bilo uspešno, dne 4. 2. 2010 je bil organiziran poseben program, v
katerem so bili učenci obdarjeni.
Ob zaključku razprave je ena od članic pohvalila delo učiteljice Vesne Žnidar Kadunc pri
izbirnem predmetu ruščina. Učenci so zelo zadovoljni in pri pouku radi sodelujejo.
Prisotni so na predlog predsedujoče sprejeli
SKLEP: Svet staršev je bil seznanjen s Poročilom ravnateljice o realizaciji LDN v obdobju
od februarja do vključno aprila 2010. Sklep je bil soglasno potrjen.
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Predsednica je predlagala, da predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti na kratko
izpostavijo morebitna vprašanja, pobude, pripombe staršev z roditeljskih sestankov,
govorilnih ur, ipd.
Svoja mnenja, predloge in pripombe so izpostavili starši, ki so predstavniki naslednjih
razredov:
9.A
-učenci so razočarani, ker ne gredo na zaključni izlet v Gardaland;
5.B
-zahvala za dobro organizirano šolo v naravi (CŠOD),
-pohvala za priprave učencev na kolesarski izpit; zadovoljni so otroci in starši,
-starši so razočarani nad potekom sej Sveta staršev, konkretno so razočarani nad
zahtevo enega od predstavnikov, da naj učitelji posredujejo seznam prebrane
literature z vzgojno tematiko. Menili so, da je to vtikanje staršev v strokovnost
dela učiteljev, česar ne podpirajo; nekateri so celo predlagali, da se tega predstavnika
"odstavi" s funkcije člana sveta staršev.
-starše je zanimalo, kdaj bodo odstranjene salonitke s strehe šole
-kako je rešen problem prevozov otrok v Čeče;
Pojasnila ravnateljice so bila naslednja:
Problem prevozov v Čeče je rešen. S 1. 4. 2010 prevoze izvaja drug prevoznik, to je Kajič.
Skrb za objekte oz. vzdrževanje stavb šole je v domeni Občine, ki si prizadeva pridobiti čim
več sredstev iz Evropskih skladov. V ta namen je bila izdelana obširna in natančna projektna
dokumentacija za prijavo na razpis za pridobitev sredstev v te namene. Upamo in želimo, da
bo izid razpisa uspešen.
8.Č
-v oddelku je prišlo do primera fizičnega nasilja. Starši so z ukrepanjem razrednika,
vodstva šole in svetovalne službe, ki je bilo korektno, zadovoljni.
8.A
-učenci in razredničarka si želijo namestitev interaktivne table v učilnici (odgovor
je ravnateljica podala že pri 3. točki dnevnega reda);
9.B
-tudi učenci iz te OS so razočarani, ker ne bodo šli v Gardaland
Odgovorila je ravnateljica, ki je povedala, da so bili izleti v "tujino" ukinjeni leta 2005 na
priporočilo MŠŠ in predvsem zaradi varnosti učencev. Zaključni izlet devetošolcev je v bistvu
zadnji športni dan in zato izbiramo lokacije in aktivnosti, ki so športne in tudi družabne. Kot
je dodala ga. Ladiha, bodo letos učenci obiskali Bled - adrenalinski park, rafting in disco. Za
njihovo varnost bo dobro poskrbljeno.
2.Č
-V začetku aprila je potekalo testiranje učencev za športno-vzgojne kartone. Testiranje je potekalo v Hrastniku in učence je na testiranje vozil šolski kombi.
Učenci 2. č so se s testiranja vrnili z enourno zamudo in težave so nastale, ker starši
niso bili obveščeni o uri prihoda učencev in so jih čakali pred šolo. Starše bi morali o
tem pravočasno obvestiti.
Ga. Ladiha se je za neljubi dogodek opravičila in pojasnila, da se je to zgodilo izjemoma,
zamuda ni bila predvidena. Testiranje za ŠVZ je obvezno in izvedba je odvisna tudi od
vremenskih pogojev ter zasedenosti šolskega kombija.
Predstavniki ostalih oddelčnih skupnosti niso imeli vprašanj, pripomb in pobud.
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Gospa Starič je člane Sveta staršev seznanila, da se z 31. 8. 2010 izteka 5-letni mandat
ravnateljci šole, Darji Markelj. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI) je Svet šole dolžan 4 do 6 mesecev pred iztekom
mandata začeti postopek za imenovanje ravnatelja šole. Predsednica je navzočim predstavila
celoten zakonski postopek in vlogo oz. nalogo Sveta staršev v tem postopku.
Naloga Sveta staršev je, oblikovanje pisnega mnenja o primernosti vseh kandidatov, ki
ustrezajo razpisnim pogojem in so prijavljeni za delovno mesto ravnatelja. Povedala je, da se
je postopek začel z objavo razpisa prostega delovnega mesta ravnatelja v Uradnem listu, dne
12. 3. 2010 in nadaljeval s pregledom ustreznosti prispelih prijav.
Na razpis sta se prijavili dve kandidatki:
MARIJA ARH iz Izlak, mag. socialne pedagogike, trenutno zaposlena kot pomočnica
ravnatelja na OŠ Tone Okrogar v Zagorju ob Savi.
MARINA KMET iz Hrastnika, mag. managementa v izobraževanju, zaposlena v OŠNHR
Hrastnik na delovnem mestu učiteljice razrednega in predmetnega pouka.
Obe kandidatki v celoti izpolnjujeta zakonske pogoje za ravnatelja, njuni vlogi na razpis sta
prispeli pravočasno in sta popolni.
Naslednja faza postopka je pridobitev mnenj o obeh kandidatkah s strani učiteljskega zbora,
sveta staršev in ustanovitelja, Občine Hrastnik, in sicer v roku 20 dni od prejetja pisnega
zaprosila Sveta zavoda. Predsednica Sveta staršev je zaprosilo sveta zavoda prejela 28. 4.
2010.
V nadaljevanju je predsedujoča prisotnim natančneje predstavila obe kandidatki in bistvene
povzetke iz njunih programov vodenja šole.
Pred začetkom razprave je predsednica ponovno poudarila, da predstavniki staršev ne
odločajo o izbiri kandidatov (o tem odloča svet šole), temveč oblikujejo zgolj mnenje o
primernosti kandidatov, ki pa pri odločitvi o izbiri ravnatelja za svet zavoda ni obvezujoče.
Mnenje sveta staršev pa je pomembno, saj ima svet staršev v svetu šole 3 predstavnike, torej
3 glasove, ki bodo soodločali pri izbiri. V svetu šole imajo svoje predstavnike še delavci šole
(4 učitelji, 1 predstavnik drugih delavcev šole) in ustanovitelj - Občina Hrastnik (3
predstavnike).
Pred odločanjem o izbiri se bosta obe kandidatki članom sveta zavoda predstavili osebno s
svojima vizijama vodenja, glasovanje na svetu šole bo javno. O izbiri mora nato svoje mnenje
posredovati še minister za šolstvo.
V krajši razpravi so navzoči ugotovili, da sta obe kandidatki primerni za opravljanje dela
ravnatelja, strokovnjakinji na svojem področju, z bogatimi izkušnjami, samozavestni, kar je
razvidno iz predstavljenih programov. Ga. Kmet ima prednost v tem, da je domačinka, dobro
pozna delo v šoli in je zato njen program bolj konkreten. Tudi program druge kandidatke, ge.
Arh je dober, a je zastavljen bolj splošno in širše, kar je razumljivo. Je pa njena prednost v
tem, da je kot zunanja kandidatka neobremenjena s preteklostjo in nevtralna, kar je lahko
pozitivno.
Tudi predstavnik 2. b razreda, ki je sejo sicer že pred to točko dnevnega reda zapustil, je o tej
temi posredoval svoje mnenje, saj je že pred sejo prisotnim članom sveta razdelil svoje pisno
mnenje o postopku in kandidatki za razpisano delovno mesto ravnatelja. Mnenje predstvnika
2. b je v prilogi tega zapisnika.
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obliki SKLEPA dala na glasovanje:
SKLEP: Obe kandidatki, gospa MARIJA ARH in gospa MARINA KMET, sta PRIMERNI
kandidatki za zasedbo delovnega mesta ravnateljice OŠNHR Hrastnik. Svet staršev je svoje
mnenje oblikoval na podlagi predstavljenih dokazil o izpolnjevanju pogojev za zasedbo
delovnega mesta ravnatelja, bogatih delovnih izkušenj na vzgojno-izobraževalnem
področju in na podlagi kvalitetnih programov vodenja zavoda za naslednje 5-letno
obdobje. Oblikovano mnenje sveta staršev se v pisni obliki posreduje svetu zavoda.
Glasovalo je skupno 25 navzočih. SKLEP je bil sprejet s 25 glasovi ZA, PROTI ni glasoval
nihče, nihče se glasovanja ni vzdržal.
Predsednica Sveta staršev je zaključila sejo ob 20.25 uri.
V Hrastniku, 2. 6. 2010
Povzetek seje po zvočnem zapisu
sestavila: Janja AVBELJ

PREDSEDNICA SVETA STARŠEV:
Alenka STARIČ

Priloge:
- lista prisotnosti
- pisne pripombe predstavnika 2. b na zapisnik 1. in 2. seje ter mnenje o postopku in
kandidatki za razpisano delovno mesto ravnatelja
- poročilo o realizaciji nalog iz letnega delovnega načrta za obdobje od februarja do aprila
2010
- CD z zvočnim posnetkom 3. seje Sveta staršev, ki se hrani v tajništvu šole.
Nerealizirani sklepi s predhodnih sej in zadnje, 3. seje:
1.

Pred šolskim dvoriščem še vedno niso postavljene zapornice (rampe).

2.

Predstavniki staršev, v sodelovanju z vodstvom šole oblikujejo pisne predloge
v zvezi s problematiko zagotavljanja varnih poti v šolo, ki bodo posredovanje
Svetu za preventivno in vzgojo v cestnem prometu Občine Hrastnik ( gre za
področje Pleskega, Prapretnega in Črdenca ).

3.

Svet staršev nadaljuje s prizadevanji za zagotovitev brezplačne malice vsem
učencem šole, ne glede na spremembe zakonodaje o šolski prehrani.
Pobuda se posreduje občinskemu svetu, da v ta namen zagotovi sredstva v
občinskem proračunu.

4.

Na spletni strani šole se objavita potrjena zapisnika 1. in 2. seje sveta staršev.

5.

Pisno mnenje z obrazložitvijo o kandidatkah za ravnatelja v naslednjem
5-letnem mandatnem obdobju se posreduje svetu zavoda v okviru 20 - dnevnega
zakonskega roka.

