OSNOVNA ŠOLA
NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

ZAPISNIK
1. seje SVETA STARŠEV v šolskem letu 2011/12, ki je bila 27. 9. 2011 ob
17.00 uri v zbornici šole na Logu.
PRISOTNI:

- člani sveta staršev (25 članov od skupno 36) - po priloženi podpisni listi;
- opravičeno odsotni: G. Zajec in ga. Kovačević
- vabljeni: Marina KMET, ravnateljica
Ljudmila GORNIK, Belinda LADIHA, pomočnici ravnateljice,
Polona DOLANC VIDOVIČ, vodja PŠ Log

Skladno s poslovnikom je prvo sejo sklicala in do izvolitve novega predsednika in namestnika vodila
ravnateljica, ga. Kmet. Na predlog sklicateljice je bil dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabili,
razširjen s točko »izvolitev novih predstavnikov staršev v šolski sklad ter poročilo o delu šolskega
sklada«.
Člani Sveta staršev niso imeli pripomb in so potrdili sledeči dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvolitev predsednika/predsednice Sveta staršev OŠ NHR Hrastnik
Pregled zapisnika 3. seje v šolskem letu 2010/2011
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2010/2011
Predstavitev LDN za šolsko leto 2011/2012
Izvolitev predstavnikov staršev v šolski sklad ter poročilo o delu šolskega sklada
Predlogi, pripombe, pobude
Razno

K 1. točki
Predsednica sveta staršev v šolskem letu 2010/11 in njena namestnica sta izrazili pripravljenost opravljati to funkcijo tudi v tem šolskem letu.
SKLEP 1: Predsednica Sveta staršev v šolskem letu 2011/12 je ga. IRENA PLANINC, njena
namestnica pa ga. SIMONA AČKUN.
K 2. točki
Zapisnik 3. seje Sveta staršev z dne, 25. 5. 2011 so člani prejeli z vabilom. Pripomb ni bilo. V bodoče
bodo zapisniki zapisani v obliki povzetkov razprav. Morebitne nesporazume je možno preveriti s
poslušanjem posnetka.
Predstavnica 6.a je omenila, da problematika varne šolske poti Prapretno – Plesko še ni rešena. Predvidenega sestanka med počitnicami ni bilo. Ravnateljica ji je rekla, naj jo vmes pokliče, če se bodo kaj
dogovorili in ni potrebno čakati na novo sejo.
SKLEP 2: Potrdi se zapisnik 3. Seje Sveta staršev.
Za potrebe poročanja staršem v razrednih skupnostih je bila staršem ponujena kopija predstavljenih
kriterijev ocenjevanja pri športni vzgoji v tretji triadi.
K 3. točki
Poročilo o realizaciji in osnutek LDN sta objavljena na spletni strani šole.
Ravnateljica je predstavila Poročilo o realizaciji LDN 2010/11. Vzgojno izobraževalno delo je potekalo po programu.
Odziv staršev na organizirano predavanje o varni uporabi interneta je bil slab kljub temu, da je šola
poskrbela za obveščanje (učenci so prinesli domov obvestila, objava na spletni strani šole).
Slaba udeležba staršev je bila tudi na predstavitvi programa Neodvisen.si. Vabila so bila razdeljena po
gospodinjstvih (občina), okrožnice in obvestila (šola), spletna stran šole. Podan je bil predlog, da se
člane sveta staršev obvešča po elektronski pošti, ki bi naprej opozorili ostale starše.
G.Pajić je predlagal, da se v imenu Sveta staršev izrečejo pohvale vsem tistim učencem, ki so dosegli
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Ravnateljica je povedala, da so bile do sedaj pohvale in pokali v vitrini knjižnice v Hrastniku in na
Dolu, letos pa pohvalimo učence sproti z okrožnico.
SKLEP 3: Svet staršev predlaga, da vodstvo v imenu staršev z okrožnico pohvali učence, ki
dosegajo posebne rezultate in dosežke.
Ga. Ladiha je v času seje sestavila pohvalo učencem, s katero so se starši strinjali.
SKLEP 4: Svet staršev je bil seznanjen s Poročilom o realizaciji LDN.
K 4. točki
Ravnateljica pove, da so v lanskem šolskem letu tekom izobraževanja, v katerega so bili vključeni vsi
strokovni delavci šole oblikovali vizijo šole, ki je objavljena na spletni strani šole.
V nagovoru ob začetku šolskega leta je v prvem stavku zapisala, da v letošnje šolsko leto vstopamo
malce negotovo. MŠŠ je v letu 2011, predvsem zaradi svetovne gospodarske krize, za dve tretjini
zmanjšalo finančna sredstva za izobraževanja in nabavo učil, leto 2012 pa ne kaže bistveno boljšega
stanja. Strokovni delavci bodo poskrbeli za izobraževanje znotraj kolektiva, sredstva za nabavo učil in
učnih pripomočkov pa bo potrebno pridobiti iz drugih virov. Ravnateljica je obiskala direktorje večjih
podjetij v Zasavju. Koliko ji bo uspelo na ta način pridobiti in kaj se bo s tem kupilo, bo poročala na
naslednji seji. Že v viziji je napisala, da želi preurediti obe telovadnici, v Hrastniku in na Dolu, in upa,
da bo s sredstvi, ki jih bo dobila, nabavila opremo za obe telovadnici (določena orodja so že nevarna).
Če pa bo še kaj sredstev ostalo, se bodo porabila za oddelek vzgoje in izobraževanja, kjer rabijo posebne didaktične pripomočke, ter druga učila in učne pripomočke. Za opremo šolske telovadnice bi rabili
7000 EUR. Tudi župan se bo pridružil temu, tako, da bo tudi občina nekaj prispevala.
Predstavnik 5. c, g. Mihajlik, je povedal, da je v razredu zelo vroče.
Ravnateljica je povedala, da se zaveda, da je vroče na celi tej strani šole, ne samo v 5.c. Klimatskih
naprav šola nima.
Ravnateljica je povedala, da se pripravlja energetska sanacija šole, v vrednosti 2,5 milijona evrov, ki
zajema menjavo strehe, oken in fasade. Obljubljen je bil razpis za pridobitev evropskih sredstev, vendar je bil razpis objavljen samo za srednje šole. Občina je aktivno pristopila k iskanju zasebnih partnerjev, ki bi pristopili k izvedbi tega projekta. Ravnateljica upa, da se bo to rešilo med naslednjimi
počitnicami.
Iz vsebine Letnega delovnega načrta za leto 2011/12 je izpostavila nekaj projektov, ki se bodo izvajali
v letošnjem letu. Na nekatere bodo vabljeni tudi starši.
Nekaj sprememb je pri ponudbi interesnih dejavnosti: na Dolu se bo odvijala odbojka za učenke tretje
triade, sodelovanje je ponudil Judo klub iz Celja (dečke in deklice – plačljivo), košarka za deklice od
1. do 5. razreda (Hrastnik in Dol).
V nadaljevanju je predstavila datume in lokacije izvedbe šole v naravi.
Šola v naravi 5. razred: CŠOD dom Škorpijon.
Šola v naravi 6. razred:
Glede na to, da so za zimsko šolo v naravi zasedeni že vsi termini v domovih CŠOD in bo šola v
naravi potekala v Ribniški koči na Pohorju, bo bivanje nekoliko dražje. Starši bodo o tem pravočasno
obveščeni. Izposoja smučarske opreme je možna na šoli in pa tudi v koči. Smučišče ima različne
proge. Sobe so prenovljene. Imajo možnost umetnega zasneževanja, cenovno pa je ugodneje kot Celjska koča.
Šola v naravi 7. razred: CŠOD dom Bohinj.
Ponudba učiteljev za izobraževanje znotraj aktiva:
Učitelji so ponudili različna izobraževanja znotraj aktiva ter 6 predavanj za celotni aktiv, kar pomeni,
da bodo izobraževanja potekala brez večjih finančnih stroškov. Učitelji se izobražujejo tudi individualno.
Ravnateljica je omenila investicije v tem šolskem letu.
Povedala je, da je organiziranih veliko tehniških dni, ekskurzij in športnih dni.
Tudi letos bo zaključni izlet devetošolcev v Gardaland.
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SKLEP 5: Svet staršev je seznanjen z vsebino LDN za šol. leto 2011/12.
K 5. točki
Ravnateljica je najprej prebrala poročilo, ki ga je pripravila predsednica šolskega sklada ga. Tina Šantej. Pravilnik o delovanju šolskega sklada in vse dejavnosti so javne in so objavljene na spletni strani
šole.
Upravni odbor sklada ima predsednika in šest članov. V letošnjem šolskem letu je predstavnikom staršev potekel mandat, zato je bilo potrebno izvoliti nove člane.
SKLEP 6: Ga. Aleksandra Jerković Kovačevič (podružnica Log), ga. Andreja Pavlič Udovč
(podružnica Dol) in ga. Bojana Špajzer (matična šola) so predstavnice staršev v upravnem
odboru šolskega sklada OŠNHR za naslednje mandatno obdobje.
Z Dola je prišla pobuda, da se položnice za šolski sklad ne glasijo na otroka, pa tudi zneska naj ne bi
bilo, tako da vsak od staršev sam oceni koliko lahko prispeva. Ravnateljica bo preverila to možnost.
K 6. točki - Predlogi, pripombe, pobude
Predstavnik 4.b, je povedal, da so starši na sestanku omenili, da ima voda na pitniku čuden okus in je
predlagal, da se le-ta pregleda.
Ravnateljica je povedala, da so analize vode redne.
Zanima ga tudi, kako je urejeno glede požarne varnosti in kako so urejene požarne poti. Ravnateljica
je povedala, da so požarni red in evakuacijske poti urejene. Evakuacijske vaje se izvajajo redno, pa
tudi vsa vrata, ki morajo biti odklenjena z notranje strani, redno preverjajo.
Izpostavljena je bila energetsko varčnost.
Ravnateljica pove, da je občina aktivno pristopila k temu.
SKLEP 7: Svet staršev poziva ustanoviteljico k čimprejšnji energetski prenovi objektov.
Na vprašanje, če bi lahko z gotovino plačevali položnice za prehrano tudi v primeru, da je znesek višji
od 10,00 EUR je ravnateljica povedala, da vsega ne moremo urediti z gotovinskim poslovanjem, lahko
pa se plačujejo položnice, na katerih so manjši zneski. Res pa je, da so starši, ki so imeli stare dolgove,
lahko z gotovino plačali tudi več kot 10,00 EUR in bo razmislila o plačevanju položnic, na katerih so
višji zneski.
Ravnateljica je povedala, da smo med počitnicami pričeli z izvršbami in sicer s tistimi dolžniki, ki
imajo večje dolgove in se niso odzvali na opomine, ki smo jih pred tem poslali.
Ravnateljica je povedala, da so bili starši v eni oddelčni skupnosti zaskrbljeni kako bodo, v primeru
požara, na dvorišče prišli gasilci. Pojasnila je, da imajo gasilci daljinca, ki odpira zapornico.
V eni oddelčni skupnosti na Dolu je bilo izpostavljeno, da bi učitelji športne vzgoje v primeru
ekstremno visokih temperatur pouk športne vzgoje prilagodili tem razmeram.
Ravnateljica je obljubila, da bo pripombo prenesla učiteljem ŠVZ.
Na Dolu se stanovalci blokov pritožujejo ker učitelji parkirajo na parkirnih prostorih pred bloki.
Pojasnilo ravnateljice: učitelji, ki poučujejo na obeh šolah in se vozijo z osebnim avtomobilom, porabijo najmanj časa, če parkirajo med bloki. Znaka, ki bi dovoljeval parkiranje samo stanovalcem, ni.
Starše je zanimalo, kaj se da storiti, da bi bilo na mestu, pred hrastniško šolo, kjer je bil porušen
stanovanjski objekt urejeno parkirišče. Ravnateljica je povedala, da se lahko da naprej pobuda,
pomagalo pa najbrž ne bo.
Predstavnica 7.b je
- izpostavila problem z disciplino. Starši so učiteljici predlagali, da bi takrat, ko nastane problem
poklicala starše ali zapisala v beležko, da se to takoj reši.
Ravnateljica je povedala, da učitelji to delajo.
- Povedala je, da se en problem vleče že od 4. razreda, ko so tri razrede združili v dva. Nekateri
učitelji velikokrat primerjajo učence 7.b s 7.a, kar pa ni v redu.
Ravnateljica je povedala, da se družitve in razbijanje niso nikoli izkazale za pozitivne.
Povedala je še, da bo razredničarka, ki pozna problematiko, urejala te zadeve, se bo pa najbrž tudi
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- V svojem imenu se je lepo zahvalila šoli za organizacijo odhoda na pogreb učenkine mame.
Starši so opozorili še na sistem tehtanja starega papirja, ki se jim ne zdi ustrezen. Ena mama je prinesla
kar precej papirja, vendar ga je bilo ob tehtanju na kupu bistveno manj. V razredu so sklenili, da
papirja ne bodo več zbirali.
Ravnateljica je bila s tem problemom že seznanjena in je zadevo uredila tako, da papir, ki ga učenci
prinesejo, hišnik sproti tehta in vpiše v tabelo. Starši, ki želijo pripeljati papir, naj to storijo pred
sedmo uro ali po osmi uri zjutraj.
Predstavnik 9.c je povedal, da ga starši sprašujejo, kaj se dogaja v razredu.
Ravnateljica je pojasnila situacijo. Povedala je tudi, da na šoli ukrepajo v skladu s Pravili šolskega
reda.
Ga. Planinc je spomnila, da je v lanskem letu začel delovati aktiv Svetov staršev v katerem je bila
predstavnica. Predlagala je, da je z novim šolskim letom g. Pajič predstavnik Sveta staršev naše šole.
SKLEP 8: Predstavnik Sveta staršev v aktivu Sveta staršev je g. Gregor Pajić.
1. sestanek ASS v začetku oktobra. Takrat bodo predstavniki želeli slišati mnenje predstavnikov Sveta
staršev glede zimskih počitnic – deljene ali skupne. V razpravi, ki je sledila, je bilo predlagano, da bi
bile zimske počitnice daljše, "krompirjevih" pa ne bi bilo.
G. Pajić bo na sestanku ASS povedal, da so starši za skupne, 14 dnevne zimske počitnice, skrajšajo pa
se vmesne počitnice.
Ga. Planinc je pri pregledu sklepov zapisnika 3. seje ugotovila:
- Zapornica v Hrastniku na šolskem dvorišču je postavljena.
- Informacija o učnem uspehu v določenem ocenjevalnem obdobju
Glede na to, da bi šola težko pridobila te informacije, ga. Planinc predlaga, da bi g. Pajić na
aktivu Sveta staršev poskušal pridobiti te informacije.
- Obstoječi prehod za pešce na Dolu in neobstoječi v Črdencu
Na direkcijo naj bi se poslal dopis, ki pa še ni bil poslan. Bo poslan.
- Prapretno Plesko: še nerešeno
- Delovišča pri vrtcu ni več.
- Na današnji seji naj bi starši dobili seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/2012
Prenova učnih načrtov ima za posledico tudi prenovo učbenikov in delovnih zvezkov, zato seznama ni bilo možno pripraviti. Predvidoma bo prenova zaključena v treh letih.
- Brezplačna malica
Ravnateljica je prenesla obvestilo Muzeja Trbovlje da se bo v tednu otroka v 40 muzejih in galerijah
odvijal bogat, brezplačen program. Objavljeno je na spletni strani šole.
Ravnateljica je razdelila vabila za pohod po Sovretovi poti.
NEREALIZIRANI SKLEPI:
 PROMETNA VARNOST OTROK: prehod Črdenc, prehod na Dolu in varna pot Plesko,
Prapretno
 Seznam delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/2012
 Brezplačna malica za vse učence
Povzetek seje je po
zvočnem zapisu napisala:
Marjana Mastnak

Predsednica Sveta staršev:
Irena Planinc

