OSNOVNA ŠOLA
NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

ZAPISNIK
1. seje SVETA STARŠEV v šolskem letu 2012/13, ki je bila 26. 9. 2012 ob
17.00 uri v zbornici šole na Logu.
PRISOTNI:

- člani sveta staršev (27 članov od skupno 34) - po priloženi podpisni listi;
- vabljeni: Marina KMET, ravnateljica
Ljudmila GORNIK, Belinda LADIHA, pomočnici ravnateljice,
Jadviga Stopar, vodja PŠ Log

Sejo je pričela ravnateljica, ga. Marina Kmet, ki je pozdravila vse prisotne. Povedala je, da po
poslovniku prvo sejo skliče ravnateljica in predlagala dnevni red, ki so ga člani prejeli z vabilom.
Navzoče je seznanila, da se po 8. členu poslovnika seje snemajo, nato so z dvigom rok starši
soglasno sprejeli, da se s snemanjem strinjajo.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev predsednika/predsednice Sveta staršev OŠ NHR Hrastnik
Pregled zapisnika 3. seje v šolskem letu 2011/12
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2011/12
Predstavitev LDN za šolsko leto 2012/13
Predlogi, pripombe, pobude
RAZNO

K 1. točki
Ravnateljica je člane seznanila, da je potrebno na novo izvoliti predsednika/co Sveta staršev. V
šolskem letu 2011/12 je Svet staršev vodila ga. Irena Planinc in je pripravljena z vodenjem
nadaljevati tudi v letošnjem šolskem letu. Namestnica predsednice je bila v lanskem šolskem letu
ga. Simona Ačkun, ki je prav tako pripravljena nadaljevati s to funkcijo.
Člani so z dvigom rok soglasno potrdili obe, tako da vodenje Sveta staršev nadaljujeta.
Ravnateljica je zaželela Svetu staršev v tem letu čim bolj konstruktivno delo, dobro sodelovanje in
je predala vodenje seje predsednici, ge. Planinc.
Ga. Planinc se je zahvalila za zaupanje.
SKLEP 1: Predsednica Sveta staršev v šolskem letu 2012/13 je ga. Irena PLANINC, njena
namestnica pa ga. Simona AČKUN. Sklep je bil SOGLASNO sprejet.
K 2. točki
Predsednica je predlagala pregled Zapisnika 3. seje Sveta staršev z dne, 23. 5. 2012, katerega so
starši prejeli poleg vabil. Predsednica je pozvala prisotne k morebitnim pripombam.
G. Pajić je imel pripombo glede 3. zapisnika iz šolskega leta 2011/12. Meni, da je povzetek
zapisnika napisan preveč na kratko in je predlagal, da se vanj bolj natančno zapiše, da se staršem
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Predlagal je tudi, da se naredi primerjava cen delovnih zvezkov z drugimi šolami.
SKLEP 2: Zapisnik 3. seje Sveta staršev se mora dopolniti in se bo potrdil na naslednji seji
Sveta staršev. Sklep je bil SOGLASNO sprejet.
K 3. točki
Ravnateljica je povedala, da je Poročilo o realizaciji za preteklo šolsko leto 2011/12 objavljen na
spletni strani šole. Sledila je kratka predstavitev. Ravnateljica je poudarila, da so bile zastavljene
naloge v celoti realizirane. Iz posameznih poglavij poročila je izpostavila pomembnejše vsebine,
kot so: redna vzdrževalna dela na šoli, zamenjava dotrajane pisarniške opreme, obnovitev tal ter
ženske toalete, zamenjava dotrajanih žlebov, obnovitev strelovoda in stropa na Dolu ter pleskanje
učilnic. Del sredstev pa se bo porabilo v obdobju od septembra do decembra 2012 z nakupom
novega pohištva za jedilnico, načrtuje se tudi prenova sanitarij za mlajše učence na podružnici Dol.
Z donatorskimi sredstvi je šola opremila obe telovadnici ter nakupila nekatera učila.
Glede izobraževanj učiteljev je ravnateljica povedala, da so se na šoli odločili, da so le-ti pripravili
različna predavanja kar znotraj aktivov (zaradi zmanjšanja sredstev s strani Ministrstva).
Delo ravnateljice je tudi, da spremlja pouk učiteljev in pri urah hospitacij je bila še posebej pozorna
na uporabo delovnih zvezkov, sama jih je tudi pregledala in ugotovila, da so DZ izpolnjeni. Pouk
sta spremljali tudi šolska pedagoginja in socialna delavka.
Šolo je ob koncu šolskega leta obiskovalo 681 učencev.
Pri debati o bralni znački je eden od staršev opozoril, da je sin v lanskem šolskem letu potožil, da
so otroci hodili na bralno značko predčasno (ob 7h zjutraj) in ni bilo učiteljice. Ravnateljica je
razložila, da je verjetno bralna značka odpadla iz zdravstvenih razlogov, ker učiteljica, ki vodi to
interesno dejavnost, zelo vestno opravlja svoje delo. Poudarila je tudi, da se je v takšnih primerih
potrebno takoj, ko problem nastane, pogovoriti z učiteljico oz. ravnateljico.
Po zaključku razprave je ravnateljica odgovorila tudi na nekaj vprašanj staršev, in sicer:


Kako bo šola ukrepala glede na slabše rezultate (pod slovenskim povprečjem)
nacionalnega preverjanja znanja (NPZ) pri matematiki?
Ključni problem pri tem je, da so učbeniki po slovenskih osnovnih šolah različni in se tudi snovi
obravnavajo v različnih obdobjih. Učitelji nimajo nobenega vpliva na sestavljanje nalog NPZ in
zato je včasih v nalogah kakšna snov, ki se še ni obravnavala. Starši so sklenili, da je
potrebno o tem obvestiti Izpitni center, ker so lahko otroci zaradi slabših rezultatov v 9. razredu
prikrajšani pri vpisu na želeno srednjo šolo.



Predstavnika 5. b razreda je zanimalo, kako se obravnava vzgojna problematika.
Ravnateljica je povedala, da se vsi zaposleni trudijo in sodelujejo med seboj. Šolska
svetovalna služba izredno veliko pomaga razrednikom pri teh problemih in pri obveščanju
staršev. Starši se nekateri bolj, drugi manj aktivno vključijo v reševanje teh težav. Vsekakor pa
so vsi obveščeni in k sodelovanju povabljeni. Na šoli se trudijo, da bi se učenci držali pravil
šolskega reda in jih tudi razumeli.

SKLEP 3: Svet staršev je bil seznanjen s Poročilom o realizaciji LDN.
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Predstavitev LDN za šolsko leto 2012/2013: ravnateljica je povedala, da je prišlo do spremembe
pričetka pouka (zaradi Pravilnika o šolskem koledarju, ki ga je v juliju izdal Minister) in sicer v
Hrastniku se prične po novem ob 7.30 uri, na Dolu pa pol ure kasneje (zaradi učiteljev, ki učijo na
obeh šolah in vmes potrebujejo čas, da pridejo iz ene šole na drugo). Organizacija šolskega dela je
bila precej prilagojena učencem vozačem. Organizirano je tudi varstvo vozačev, da lahko starši že
zjutraj pripeljejo otroke preden gredo v službo.
Potrebno je tudi poiskati rešitev za učence, ki hodijo na kosilo, saj ga po končani 7. in 8. šolski uri
zamudijo. Želja in pobuda je bila, da se vmes med 6. in 7. uro naredi odmor za kosilo. Starši se s
tem ne strinjajo in so mnenja, da se o tem dogovarja individualno posebej z razredniki, kako bo
kdo odhajal na kosilo.
SKLEP 4: Čas odhajanja učencev na kosilo se ne spremeni. Vsi starši so glasovali ZA, ena
članica se je glasovanja VZDRŽALA.
Individualna in skupinska učna pomoč se izvaja tudi letos (pomoč za nadarjene in učence z učnimi
težavami) na področju naravoslovja, matematike in robotike. Učenci so se v letošnje letu že
udeležili razstave Razkrita telesa, čaka jih še dvodnevni raziskovalni tabor na Mrzlici. Šestošolci pa
se bodo vključili v projekt "Modrijan".
V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju se lahko 2 dni pouka realizira na drug dan, kot je
predvideno v šolskem koledarju. Prva delovna sobota bo 05. 01. 2013, takrat bo tudi Dan šole, ki
bo namenjen "Ohranjanju tradicije in življenju z naravo" Druga pa bo 11. 05. 2013 z izvedbo
"Druženje treh generacij", kamor bodo povabljeni starši in stari starši učencev, odvijale pa se bodo
različne športne dejavnosti.
Novost v letošnjem letu je tudi Šolska košarkarska liga. Ravnateljica je poudarila, da si na šoli
želijo, da bi čim več učencev obiskovalo razne športne dejavnosti v popoldanskem času, ker to
pozitivno vpliva na otroke, da so zaposleni, se učijo reda in discipline, upoštevajo pravila itd..
Vključitev v projekt je ena izmed oblik motivacije.
Organizacija podaljšanega bivanja učencev je v Hrastniku predstavlja kar nekaj težav zaradi
velikega števila učencev. S starši, ki bi si želeli na novo vključiti otroke v OPB samo zaradi varstva,
se iščejo individualne rešitve in se jih poskuša vključevati v varstvo vozačev, zato da so otroci na
varnem.
Šolo v naravi so učenci 7. razredov letos že zaključili, ker je bil termin v septembru. Oktobra in
novembra bodo na vrsti učenci 5. razredov, januarja gredo šestošolci na zimski športni dan.
Ponudba izobraževanj za starše: za učence prvih razredov je bilo na 1. roditeljskem sestanku
organizirano predavanje Marka Juhanta (odziv je bil izredno dober). Gospod ima pripravljeno tudi
predavanje za starše tretje triade na temo "Poklice orientacije", ker pravi, da vrsto problemov, ki jih
imajo najstniki izvirajo iz napačne odločitve za izbiro poklica (težko je uskladiti želje staršev in
otrokove želje). Ponovno se bo izvedlo predavanje "Osveščena uporaba interneta in socialna
omrežja", ker prvič ni bil ravno dobro obiskan se bo letos za starše izvedel brezplačno v
popoldanskem času in sicer 19. 11. 2012. Prav tako bo potekala "Šola za starše", ki jo organizira

-4ga. Belinda Ladiha. Ravnateljica je tudi omenila, da je v času skupnih govorilnih ur skoraj vedno
prisotna na šoli, tako da se lahko starši takrat oglasijo pri njej, če si to želijo.
Pravilnik o šolskem koledarju prinaša še eno novo spremembo in sicer, da je potrebno dan pred
prazniki organizirati šolsko proslavo, zato bo le-ta potekala 21. 12. 2012 ob dnevu samostojnosti in
enotnosti, 07. 02. 2013 ob slovenskem kulturnem prazniku ter 24. 06. 2013 ob dnevu državnosti.
To so interne proslave za učence, starši pa bodo povabljeni na tradicionalne prireditve, ki jih šola
organizira vsako leto.
Že 2 leti zapored se za učence 9. razredov organizira zaključni izlet v Gardaland in tudi letos je to v
načrtu, razen če bi s strani staršev prišlo do kakšne spremembe.
SKLEP 5: Svet staršev je seznanjen z vsebino LDN za šol. leto 2012/13.
K 5. točki
Predsednica, ga. Planinc, je starše pozvala, naj postavijo vprašanja, oz. podajo mnenja in pobude.


Ali bo letos tudi šola za starše?
Šola za starše bo potekala tudi v letošnjem šolskem letu in sicer za starše učencev 4. in 5.
razredov. Ga. Ladiha je razložila, da se takrat otroci začnejo seznanjati z uporabo učbenikov,
zato je pomembno, da se naučijo samostojnosti pri učenju. Predstavniki sveta so se strinjali s
tem, da bi bilo dobro, če bi predavanja potekala tudi za starše višjih razredov. Ravnateljica pa
je povedala, da si zelo želi in prizadeva, da bi se to svetovanje razširilo tudi na roditeljskih
sestankih (da bi bilo večje število staršev deležnih predavanja).



Predstavnico 2. razreda je zanimalo, če bi se lahko predavanje, ki poteka za starše
drugošolcev, na temo "Kako naučiti otroka brati", v mesecu novembru oz. decembru
prestavilo bolj na začetek šolskega leta. Ko se je predavanje izvedlo so morali učence
že znati brati in to je zmotilo marsikaterega starša.
Na šoli razmišljajo, da bi to predavanje prestavili na 1. roditeljski sestanek.



Predstavnico 7. a razreda je zanimalo glede izbirnega predeta "Računalništvo - urejanje
besedil". Pravi, da se je zelo malo učencev prijavilo na ta predmet, ker niso vedeli, da
gre za računalništvo, saj naj bi na prijavnico pisalo samo UREJANJE BESEDIL, zato je
tudi ta izbirni predmet letos odpadel.
Vsi izbirni predmeti so predstavljeni na spletni strani in tudi na razredni uri so učenci
obveščeno o vsebini predmetov. Zelo velika verjetnost je, da so učenci vedeli, da gre za
računalništvo.



Predstavnica 9. c razreda je opozorila, da so imeli v lanskem šolskem letu za 8. razrede
prvo predavanje za "Poklicno usmerjanje" učencev. Prišle so zaposlene iz Zavoda za
zaposlovanje in so jih morali starši opozarjati na spremembe zakonov, zato starši
pričakujejo, da se takšna napaka letos ne bo več ponovila.
Ravnateljica je povedala, da s tem ni bila seznanjena in da bo podrobneje preverila pri šolski
socialni delavki. Prav tako se je staršem v imenu šole opravičila.
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Pomočnica ravnateljice, ga. GORNIK je omenila, da je dobila klic predstavnice iz 7. b
razreda (ker je opravičeno odsotna), ki jo je prosila, če se lahko izpostavi tema glede
statusov učencev.
Meni, da nekateri učenci prelahko dobijo status.
Ravnateljica je razložila, da se s to pripombo ravno ne strinja. Sama se izrecno drži pravilnika
o podeljevanju statusov, ker se ji to zdi edino pošteno in pravilno. Letos je tudi spremenila en
del pravilnika in sicer, učenci, ki obiskujejo Glasbeno šolo morajo biti obremenjeni z dodatnimi
programi več kot 5 ur tedensko in je pri tem uspešen na tekmovanjih in dosega uspehe na
državnem nivoju. Status perspektivnega športnika pa prejme učenec, ki je registriran pri
nacionalni panožni zvezi, tekmuje po uradnem razporedu tekem in mora biti obremenjen več
kot 10 ur na teden po uradnem razporedu treningov. Status se lahko tudi začasno vzame, če
je učenec med ocenjevalnim obdobjem negativno ocenjen.



Predstavnica 8. b razreda je zanimalo, zakaj učenci tako pogosto hodijo na ekskurzije in
izlete. To predstavlja za starše velik finančni zalogaj, zato si želijo, da bi se razporedili
čez celo leto.
Odgovorila ji je ravnateljica. Športni dan se je prestavil na jesenski čas, ker se v maju pišejo
kontrolne naloge, poleg tega pa je zunaj že prevroče. Nekateri izmed izletov so tradicionalni,
predvsem v tednu otroka (prvi teden v oktobru), tehniški dnevi pa so razdeljeni čez celo leto.
Kar se tiče s finančne plati, pa se šola zaveda, da je to za starše velik zalogaj, ker je vse na
kupu in se trudijo da se vedno najde kakšna rešitev za tiste, ki v določenem roku ne morejo
poravnati obveznosti. Vsekakor pa se bodo na šoli odzivali na trenutne razmere.
Starši so predlagali, da bi učenci več krat na leto zbirali star papir in ta denar nato porabili za
plačilo ekskurzij, izletov itd.
Ravnateljica je pojasnila, da je to že ustaljena praksa.



Kako so urejeni prevozi za Čeče? Učenci predolgo čakajo na prevoz.
Za Čeče je bil uveden dodaten prevoz, ki je organiziran po pouku, da gredo lahko učenci z
manj urami pouka prej domov. Vsi ostali prevozi pa so organizirano tako, da je potrebno
počakati na tiste učence, ki imajo najdlje pouk.
Starši so predlagali, da bi se prevoz organiziral tako, da bi otroke vozili poklicni gasilci, ker
imajo licenco. Šola je to že izvajala, vendar je nastal problem v tem, da v tem času ko je bil
gasilski kombi na terenu ni bil na razpolago v primeru požara.
Ravnateljica je pojasnila, da se trudijo, da bi bilo čakajočih učencev čim manj in da
prizadevanja v tej smeri še kar tečejo.



Starši 8. b razreda menijo, da se jim zdi absurdno, da morajo za lastnega otroka plačati
"eAsistent za starše", da lahko spremljajo informacije o učencih.
Ravnateljcia je povedala, da je šola z letošnjim letom prešla na elektronsko vodenje dnevnika
in redovalnice (eAsistent). Lo.Polis je omogočal brezplačen vpogled v eRedovalnico, vendar je
bilo prijavljenih staršev precej manj, kot jih je sedaj za plačljivi del eAsistenta. To predstavlja
za starše eno dodatno storitev. Na razpolago je precej več stvari kot pri prejšnjem programu,
tudi v brezplačni verziji. Poudarila pa je, da so staršem na razpolago tudi govorilne ure, kjer
lahko pridobijo informacije svojih otrok. Staršem svetuje, naj redno prihajajo na govorilne ure,
kjer se lahko z učitelji pogovorijo o napredku otrok.
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tistih učencih, katerih starši uporabljajo plačljivi del eAsistenta, saj imajo vpogled v uspeh in
prisotnosti svojih otrok pri pouku.


Predstavnico 9. c je zanimalo, če imajo razredi iste knjige za domače branje v istem
obdobju. Težava je v tem, da se knjige težko dobi v knjižnici.
Starši so povedali, da so se v nekaterih razredih že dogovorili glede tega, zato s tem nimajo
težav. Učitelji pa bodo o tem obveščeni.



Predstavnica 9. c razredov je omenila, da so se učenci in starši dogovarjali, da bi imeli
letos ločeno Valeto, kljub temu, da je že nekaj let takšna praksa, da se valeta izvaja
skupaj s podružnično šolo Dol.
Ravnateljica je poudarila, da se ji zdi pomembno, da šoli med seboj čim bolj sodelujeta in da je
tudi letos v planu skupna Valeta.



Predstavnica 8. a je povedala, da starše zelo moti, da se učence deli na "nadarjene" in
"nenadarjene".
Ravnateljica je pojasnila, da je naziv »nadarjeni« naziv, ki ga šoli narekuje zakonodaja, zato je
tudi testiranje, ki je zelo drago, obvezno. Učence, ki gredo na to testiranje predlagajo učitelji
različnih predmetov. Testiranja se pričnejo že v 4. razredu in se vsako leto preverjajo. V
nobenem primeru pa na šoli ne uporabljajo izraza »nenadarjeni«. Pojasnila je tudi, da niso
zavrnili še nobenega učenca, ki bi si želel obiskovati program za nadarjene, pa ni bil
prepoznan kot nadarjen.



V lanskem šolskem letu je predstavnico (in druge starše), sedaj že 4. b, razreda zmotilo
to, da na zaključni prireditvi na katero so bili povabljeni tudi starši, ravnateljica in
pomočnica, ravnateljica ni imela govora.
Ravnateljica je povedala, da je bila na prireditev povabljena kot gostja in da je naslednji dan v
razredu obiskala otroke, se z njimi pogovorila ter jih pohvalila.

Povzetek seje je po zvočnem
Sveta staršev:
zapisu napisala:
Vesna Stojančič

Predsednica
Irena Planinc

