OSNOVNA ŠOLA
NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK

ZAPISNIK
1. seje SVETA STARŠEV v šolskem letu 2013/14, ki je bila 25. 9. 2012 ob 17.00 uri v zbornici šole
na Logu.
PRISOTNI:

- člani sveta staršev - po priloženi podpisni listi;
- opravičeno odsotni:
- vabljeni: Marina KMET, ravnateljica, Ljudmila GORNIK, Belinda LADIHA, pomočnici
iiiiiiiiiiiiiiiiiiravnateljice,

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 in namestnika/namestnice Sveta staršev OŠ NHR Hrastnik
Pregled zapisnika 3. seje v šolskem letu 2012/13
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13
Predstavitev LDN za šolsko leto 2013/14
Predlogi, pripombe, pobude
RAZNO

K 1. točki
Ravnateljica je člane seznanila, da je potrebno na novo izvoliti predsednika/co ter namestnika/co Sveta
staršev, ker otroka lanske predsednice in namestnice ne obiskujeta več osnovne šole, zato gospe nimata
več pravice do te funkcije. Kdor bo izbran na ti dve mesti bo s tem postal tudi član Sveta šole. Vsi starši so se
strinjali, da se glasuje javno. Prvi kandidat, ki se je javil za predsednika Sveta staršev v šolskem letu 2013/14
je bil g. Gregor Pajić, drugi kandidat, g. Simon Zajec pa je bil predlagan s strani ene od predstavnice staršev.
Za g. Pajića je glasovalo 23 predstavnikov, za g. Zajca pa 5 predstavnikov staršev. Za predsednika Sveta
staršev v šolskem letu 2013/14 je bil izvoljen g. Pajić, njegov namestnik pa bo g. Zajec. Starši so soglasno
potrdili g. Pajića in g. Zajca tudi kot predstavnika staršev v Svetu zavoda. Tretja članica Sveta zavoda pa v
letošnjem šolskem letu še vedno ostaja ga. Milenca Drstvenšek, kot predstavnica Podružnične šole Log.
SKLEP 1: Predsednik Sveta staršev v šolskem letu 2013/14 je g. Gregor Pajić, njegov namestnik pa g.
Simon Zajec. G. Gregor Pajić in g. Simon Zajec sta nova predstavnika staršev v Svetu šole OŠ NHR
Hrastnik. Sklep je bil SOGLASNO sprejet.
Ravnateljica je predala vodenje seje predsedniku, g. Pajiću, ki se je staršem zahvalil za zaupanje.

K 2. točki
Predsednik je predlagal pregled Zapisnika 3. seje Sveta staršev z dne, 28. 5. 2013, katerega so si starši lahko
ogledali na spletni strani šole. Predsednik je pozval prisotne k morebitnim pripombam, le-teh starši niso
imeli.
SKLEP 2: Zapisnik 3. seje Sveta staršev je bil SOGLASNO sprejet.
K 3. točki
Ravnateljica je povedala, da sta Poročilo o realizaciji za šolsko leto 2012/13 in osnutek LDN za šolsko leto
2013/14 objavljena na spletni strani šole ter ju nato predstavila. Začela je z investicijami in povedala, da se
je med poletnimi počitnicami izvedla sanacija šolske kuhinje. Na matični šoli je bilo potrebno dokupiti
pohištvo za 4. razred zaradi večjega števila učencev. Na razredni stopnji so se uredili fantovski WC-ji,
pobelilo se je nekaj prostorov in opravilo manjša vzdrževalna dela. Del sredstev pa se bo porabilo v obdobju
od septembra do decembra 2013, ker je potrebno urediti žlebove na Podružnični šoli Dol. Če bo na
razpolago še dovolj finančnih sredstev, se bodo na Dolu zamenjale še luči v učilnicah.
Kar se tiče kadrovskih zadev se šola drži navodil ZUJF-a. Nadomestne zaposlitve se izvajajo samo tam, kjer
drugače ne gre. Konec preteklega šolskega leta sta se upokojili dve učiteljici, vendar ju na šoli niso
nadomestili z novima zaposlitvama. Učiteljico športne vzgoje tako nadomešča učitelj iz Srednje tehniške in
poklicne šole Trbovlje, ki je nadomeščal že v lanskem ŠL. Dodatno strokovno pomoč izvajata učitelj iz
CIRIUS-a Kamnik ter učiteljica iz OŠ dr. Slavka Gruma Zagorje. S tem se učencem zagotovi pomoč strokovnih
delavcev z ustrezno izobrazbo. Preko javnih del so zaposleni 4 delavci, 2 na področju informiranja ter 2 za
učno pomoč.
Delo ravnateljice je tudi, da spremlja pouk učiteljev, zato je opravila tudi nekaj ur hospitacij. Poudarila je, da
jih je v lanskem letu opravila nekaj manj kot po navadi, zaradi večjega števila pripravnikov, ker je morala
prisostvovati tudi pri njihovih urah. Pouk sta spremljali tudi šolska pedagoginja in socialna delavka. V tem
šolskem letu se je na šoli pričelo tudi z izvajanjem medsebojnih hospitacij. To pomeni, da učitelji s
predmetne stopnje prisostvujejo pri pouku razredne stopnje in obratno. S tem naj bi si vsi učitelji lažje
predstavljali kontinuiteto dela z otroki od razredne do predmetne stopnje. Ta zadeva se je zelo obnesla,
zato je načrtovana tudi v letošnjem LDN-ju.
Šola redno jemlje študente na pedagoško prakso, praktično usposabljanje dijakov iz SŠ Zagorje in SŠ za
računalništvo Celje.
Delo je potekalo v 31 oddelkih in dveh kombiniranih oddelkih. Na šoli se je izvajal en oddelek posebnega
izobraževanja in 5 oddelkov podaljšanega bivanja.
Pri individualni in skupinski pomoči je potrebno paziti, da se ure pravično porazdelijo na učence z učnimi
težavami kot tudi na nadarjene učence. Dodatna strokovna pomoč je odvisna od odločb, ki jih imajo učenci.
Lansko leto je bilo na šoli 63 takšnih učencev in 5 učencev tujcev, katerim je bila dodeljena posebna učna
pomoč. Nekaj dodatne strokovne pomoči je bilo tudi za učence Rome.
Kar se tiče ekskurzij, izletov, športnih dni, itd. se je šola držala letnega delovnega načrta. Šola v naravi je bila
prav tako realizirana po načrtu.
V nadaljevanju je ravnateljica predstavila sodelovanje v različnih projektih in predstavila uspehe.
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V skladu s pravilnikom o šolskem koledarju so bile na šoli realizirane tudi tri proslave.
Učenci so na raznih tekmovanjih dosegali izjemne rezultate in si pridobili razna priznanja. Bralno značko je
tudi lani zaključilo kar lepo število učencev. Pri kuharskem krožku so učenci na tekmovanju "Kuhna pa to"
osvojili prvo mesto, zato so 30. septembra 2013 povabljeni na snemanje oddaje na RTV Slovenija v
Ljubljano. Učenci so sodelovali tudi na Malih sivih celicah, kjer je bil en učenec precej uspešen. Pri mladih
modelarjih in robotiki so bili učenci prav tako uspešni na regijskem kot tudi na državnem tekmovanju.
Odlični so bili tudi mlajši in starejši gasilci z Dola. Na športnem področju je ravnateljica izpostavila
tekmovanje v atletiki, namiznem tenisu, košarki in pri strelstvu. Učenci so bili tudi uspešni na literarnem in
glasbenem področju.
Starši so lahko prisostvovali pri pouku, učiteljice pa so pripravile tudi razne prireditve za starše. Ravnateljica
ocenjuje, da je bilo sodelovanje s starši zelo dobro.
Ob koncu pouka v šolskem letu 2012/13 je bil učni uspeh izpitov 97,95%. Kasneje so še 4 učenci uspešno
opravili popravni izpit. Ob koncu šolskega leta je bil učni uspeh tako 98,54%. Osnovnošolsko izobraževanje
je zaključilo 80 devetošolcev, 3 sedmošolci in 1 osmošolec. Lepe rezultate so učenci dosegli pri nacionalnem
preverjanju znanju, tudi pri matematiki. Učenci so bili boljši od slovenskega povprečja. Zelo uspešne pa so
bile tudi učenke nižjega izobrazbenega standarda. Učno-vzgojna problematika se je reševala sproti
(posebnosti ni bilo).
Malico je prejemalo 671 učencev, kosil je bilo 173. Število učencev s kosili se je zaradi subvencij kar precej
povečalo.
Ravnateljica ga. Marina Kmet je na koncu še dodala, da je bil program v lanskem šolskem letu realiziran in
na nekaterih točkah celo presežen, ker prihaja do raznih idej in ponudb tudi tekom leta. Krčenju finančnih
sredstev se šola žal ne more izogniti, zato je dobro, da imajo na šoli pridne in iznajdljive učitelje, ki
marsikatero stvar naredijo sami brez dodatnih finančnih stroškov.
SKLEP 3: Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/13 je bilo SOGLASNO sprejeto.
K 4. točki
Predstavitev osnutka LDN za šolsko leto 2013/2014. Ravnateljica je povedala, da so na šoli zagotovljeni
prostorski pogoji. Občina je šoli zagotovila sredstva, s katerimi je bilo izvedenih nekaj investicij. Zaradi
načrtovanja energetske sanacije na matični šoli v Hrastniku se večjih posegov ne načrtuje. Vsa sredstva, ki
bodo še na razpolago, bodo namenjena za investicije na PŠ Dol.
Šola bo tudi v letošnjem šolskem letu z natančnim načrtovanjem skrbela za nemoten potek vzgojnoizobraževalnega procesa, izobraževanje, spodbujala medpredmetno povezovanje,….
Letos je slavnostno leto, ker praznuje šolstvo v Hrastniku 150-letnico. V sklopu tega praznovanja bo šola
pripravila kar nekaj prireditev, na katere so povabljeni vsi starši.
Dan šole se bo obeležil 8 . januarja 2014. Tema bo "Iz rudnikov v naša srca", zaradi projekta v katerem letos
sodeluje naša šola skupaj s Srednjo tehniško in poklicno šolo Trbovlje. Naslov projekta je Dvig socialnega in
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kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne vključenosti. V
tem projektu je v deležu zaposlena ena naša učiteljica v sodelovanju s Šolo za ravnatelje in STPŠ Trbovlje. V
projekt sta tudi vključeni še Srednja šola Zagorje in OŠ Ivana Cankarja Trbovlje. Nekateri drugi projekti
ostajajo isti, kot so bili do sedaj. Nekaj pa je tudi novih projektov. Šolska košarkarska liga se izvaja tudi v tem
ŠL, saj so učenci sedaj nadgradili svoje znanje, so tudi bolj uigrani kot ekipa. Letos je tudi sistem tekmovanja
malo drugačen in je cenovno bolj prijazen za šole. Planetu prijazna šola ima letos poleg naravoslovnega dela
in literarnega natečaja še slavistični del. Šola se je prijavila tudi na projekt UPI, za katerega dobi šola tudi
sredstva za izvajanje. Pri tem projektu bodo sodelovale 2 učiteljici in socialna delavka. Učiteljica za likovno
vzgojo se je odločila, da bo izvedla interni likovni natečaj "Novoletni okrasek". Letos je na šoli na izbiro tudi
predmet Turistična vzgoja, zato se je šola tudi vključila v Projekt "Turizmu pomaga lastna glava".
Ravnateljica je bolj podrobno razložila problematiko vključevanja učencev v oddelke podaljšanega bivanja.
Starši dobijo prijavnice že v mesecu maju. Na podlagi teh prijav šola poda vlogo na MIZŠ. Kljub večjemu
številu prijav je bilo za šolsko leto 2013/14 odobrenih manj ur OPB kot lansko leto. Poleg tega pa je precej
staršev želelo dodatno prijaviti otroke v OBP septembra. Kljub prevelikemu številu otrok se je vsem
prošnjam staršev ugodilo. Ga. Kmet je nato naprosila predstavnike staršev, da naj na roditeljskem sestanku
omenijo, da naj starši te prijave vzamejo zelo resno, ker na podlagi tega šola posreduje število prijav dalje.
Isto velja tudi za prijave učencev v šolo v naravi. K sreči je letos na šoli zaposlena delavka, ki jo financira
občina preko javnih del in je po poklicu učiteljica razrednega pouka z opravljenim strokovnim izpitom in
pomaga v OPB. Na pomoč bo priskočil tudi volonterski pripravnik, ki bo na šoli pričel z delom 1. 10. 2013.
Pri ponudbi interesnih dejavnosti je izbor letos kar precej pester. Na novo je ponujena tudi italijanščina za
učence od 7. do 9. razredov. Dekliška debatna skupina je tudi vzbudila kar precej zanimanja. Kuharski
krožek bo še naprej vodil g. Branko Podmenik, pomagal pa mu bo tudi naš kuhar. Prijavljenih pa je okrog 20
učencev. Na Dolu je na novo, za učenke in seveda tudi učence od 6. do 9. razredov, na voljo aerobika.
Šola v naravi se je letos že realizirala v septembru. Šesti razredi pa bodo imeli zimsko šolo v naravi. Prvič in
poskusno se je izvedla tudi 3-dnevna šola v naravi za 4. razrede. V kolikor se bo tudi v nadaljnje večina
staršev strinjala z izvedbo, se bo to izvajalo tudi v bodoče. Odziv staršev in učencev pa je bil zelo dober.
Osmošolci so v projektnem tednu izvajali projekt "Prva pomoč" in se usposobili za nudenje prve pomoči.
Jutranje varstvo je odvisno od števila vključenih učencev. Izvaja se po normativih, če je vanj vključenih vsaj
10 prvošolčkov. V Hrastniku se glede na prijave jutranje varstvo izvaja samo 1 uro. Starši, ki bi svoje otroke
radi pripeljali v šolo že prej, lahko to storijo in jih predajo varuhinji v PPVIZ. Na Dolu pa je, zaradi zadostnega
števila otrok, jutranje varstvo organizirano že 2 uri pred poukom.
Pred in po pouku je organizirano tudi varstvo vozačev. Starši, katerih otroci so upravičeni do brezplačnega
prevoza, so morali podpisati izjave, če želijo, da se njihovi otroci udeležijo varstva. Tisti, ki tega ne želijo,
prevzemajo odgovornost za varnost svojih otrok pred in po pouku.
Glede varnosti v prometu je ravnateljica razložila, da šola zelo dobro sodeluje s Policijsko postajo Hrastnik,
ki vsako leto z učenci 1., 2. razredov in z učenci z Loga prehodijo varne poti. Hrastniški policisti to preventivo
z učenci redno izvajajo. Učenci I. triade imajo tudi vsi čepice iste barve, zaradi varnosti v prometu in tudi
drugih dejavnosti (kupijo se v prvem razredu in jih imajo nato do tretjega razreda).
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Evakuacijska vaja bo realizirana v mesecu oktobru. To bo že četrto leto, ko vaja ne bo napovedana.
Letošnja tema pri nacionalnem otroškem parlament je "Razmere v družbi".
Vloge za status učenca so lahko starši za svoje otroke oddali do 20. septembra 2013. Obrazci so objavljeni
na spletni strani šole.
Izobraževanje za starše bo potekalo v okviru "Šole za starše" (5 predavanj), ki je letos zastavljena malo
drugače. Šolo za starše je predstavila ga. Ladiha. To šolsko leto je prijavljenih okrog 80 staršev. Urnik vseh
predavanj je predstavljen tudi na spletni strani šole.
Ravnateljica je pojasnila, da še vedno čaka na ureditev in preselitev v nove prostore šolska knjižnica, želeli bi
namestiti klimatske naprava, urediti fantovske WC-je na predmetni stopnji, urediti učilnico za kemijo in
likovno umetnost. Na Podružnici Dol je potrebno zamenjati žlebove, okna, notranja vrata, namestiti
klimatske naprave, urediti fasado, prebeliti prostore.
V nadaljevanju je ravnateljica predstavila aktivnosti ob 150-letnici šolstva v Hrastniku. V sklopu prireditev
bo 30. septembra otvoritev likovne in fotografske razstave. Avdicije za prireditev "Šola ima talent" so že
potekale. Odziv s strani učencev je bil zelo velik. Prireditve, ki bodo še potekale pa so: predstavitev
projektov, raziskovalnih nalog in natečajev, ki so bili izvedeni v lanskem letu, Okrogla miza z uspešnimi
hrastniškimi šolarji, kviz za učence "Male hrastniške celice", Dobrodelni koncert in Zaključna prireditev, ki
bo potekala v športni dvorani na Logu. Kot slavnostni govornik je povabljen minister za šolstvo,znanost in
šport.
Ravnateljica je povedala, da bodo v skladu s šolskim koledarjem realizirane vse proslave. Poleg tega pa se
načrtujejo še druge tradicionalne prireditve.
Tako kot vsako leto bodo na šoli poskrbeli za izobraževanje tako delavcev, kot staršev in učencev. Šola se je
prijavila tudi na projekt Šole za ravnatelje "Izobraževanje kot strateška metoda proti nelegalni uporabi
interneta". To izobraževanje je namenjeno učencem 3. in 7. ali pa 8. razredov, ter staršem in strokovnim
delavcem.
Ravnateljica je povedala, da so bili nadstandardni programi sprejeti v vseh oddelkih na roditeljskih
sestankih, kjer so jih starši potrdili. Letošnje devetošolce so razredniki povprašali kakšno je njihovo mnenje
o izletu v Gardaland, le-ti so se z izletom strinjali. Predstavnica enega izmed 9. razredov je povedala, je s
strani enega starša prišel predlog, da bi učenci letos odšli na končni izlet v Mirabilandijo. Ravnateljica ji je
razložila, da se večina staršev strinja z izletom v Gardaland in da se bo upoštevalo mnenje večine. Nekaj
ekskurzij se bo letos izvedlo tudi v okviru izbirnih predmetov. Nadarjeni učenci od 6. do 9. razreda si bodo
tako ogledali razstavo fosilov v Tržiču. Pri turistični vzgoji pa bodo učenci šli na ekskurzijo po Zasavju, da ga
tudi malo podrobneje spoznajo.
Po predstavitvi so starši z dvigom rok soglasno potrdili predlagan nadstandardni program.
SKLEP 4: Sprejme se nadstandardni program šole.
SKLEP 5: Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14 je bil SOGLASNO sprejet.
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K 5. točki


Predstavnico staršev je zanimalo, če bi se dalo dobiti vabilo na prireditve ob 150-letnici šolstva na
elektronske naslove predstavnikov, da bi jih lahko posredovali naprej staršem.
Ravnateljica je obljubila, da bo vabila poslala na njihove elektronske naslove.



Ena izmed predstavnic je vprašala, zakaj je šola letos izpadla iz razpisa za energetsko prenovo šole.
Ravnateljica je razložila, da šola ni izpadla, vendar se na rezultate razpisa še čaka. G. Pajić je kot član
Odbora za gospodarstvo občine Hrastnik zadevo predstavil malo bolj podrobno in povedal, da občina
ni bila izbrana na prvem razpisu, zato se je prijavila na drugi razpis, na katerem pa upamo, da bo za
sanacijo v manjšem obsegu tudi izbrana.



Predstavnica staršev je pripomnila, da jo je že lansko leto zmotil, prav tako pa tudi letos, pozdravni
govor ravnateljice, ki je vsako leto na prvi šolski dan. Opozorila je, da bi bilo potrebno govor bolje
ozvočiti, ker se preveč slabo sliši.
Ravnateljica je odgovorila, da je bilo ozvočenje res slabše, vendar je sama poslušala govor pomočnice
čisto v zadnji vrsti in je njen govor razumela. Res pa je, da se je slišalo slabše zaradi klepetanja, tako s
strani otrok kot tudi s strani staršev. Zagotovila je, da bodo v bodoče poskrbeli za boljše ozvočenje, na
starše pa je apelirala, naj tudi s svojim zgledom otrokom pokažejo, da je potrebno poslušati, kadar kdo
govori.



Predstavnica 8. razreda je povedala, da imajo v razredu problem s tem, da imajo nekateri fantje
številko noge tudi 47-48 in je zelo težko dobiti copate. Zanima jo, če imajo lahko zaradi tega v razredu
obuto kakšno športno obutev.
Ravnateljica je povedala, da v tem primeru imajo ti učenci lahko obuto namesto copat športno obutev,
vendar mora biti ta obutev namenjena samo za v učilnice.



Predstavnika 6. b je zanimalo do kdaj traja popoldansko varstvo. Tisti starši, ki so zaposleni in delajo
npr. v Ljubljani so od doma odsotni skoraj vsak dan tja do 17. ure.
Ravnateljica je razložila, da se je starše vprašalo do katere ure otroci potrebujejo varstvo in ni bilo do
sedaj nobenega starša, ki bi potreboval varstvo tako dolgo. Če bi do tega prišlo, bi se šola glede tega
dogovorila z vrtcem, ki popoldansko varstvo izvaja dlje časa in bi se te otroke zaupalo v varstvo njim.



Predstavnik 6. b se je pozanimal tudi glede filmskega krožka. Zanima ga, zakaj šola ne organizira nič v
povezavi s filmsko vzgojo, ker bi bil ta krožek zanimiv za učence zadnje triade.
Ga. Kmet je povedala, da je ena ponudba prišla za vodenje takšnega krožka, vendar je bil plačljiv. S
strani ministrstva pa je šola na začetku šolskega leta dobila obvestilo, da se plačljive stvari ter različni
oglasi ne smejo deliti in predstavljati učencem.



Predstavnica 6. a razreda je povedala, da starše zanima kako naj bodo otroci motivirani, če jim
učiteljica že takoj na začetku pove, da letos ne bodo imeli takšnih ocen, kot so jih imeli lansko leto.
Ravnateljica je predstavnico pozvala, da naj po sestanku počaka, da se bosta pogovorili.



Predstavnica 5. a oddelka je opozorila, da učbenike kupuje sama in da na seznamu, ki so ga učenci
dobili za naročilo učbenikov in delovnih zvezkov ni bilo napisanega učbenika za gospodinjstvo. Zato je
njena hčerka ostala brez učbenika.
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Ga. Ladiha je povedala, da obstaja možnost, da je učbenik po pomoti izpadel iz seznama. Učenci, ki
dobijo učbenike v učbeniškem skladu so le-tega tudi dobili. Če bi še kdaj prišlo do takšne zmede, se naj
starši najprej obrnejo na šolo, ker se še vedno najde kje kakšen učbenik na zalogi.


Predstavnica 8. c razreda je povedala, da imajo starši pripombe glede urnika. Moti jih, da se pouk začne
ob deveti uri, večina vozačev pa pride na šolo že ob 8. uri. Varstvo vozačev je organizirano, vendar ga
fantje nočejo obiskovati.
Ravnateljica je povedala, da se vedno poskuša urnik sestaviti tako, da je optimalen za vse učence. Žal
pa se ni mogoče izogniti »čakajočim« učencem. Je pa za te učence organizirano varstvo.



Predstavnica 2. c razreda je povedala, da letos starši na Dolu niso dobi obvestil glede Pikinega festivala.
Ravnateljica je povedala, da je dala jasna navodila, da se morajo obvestila razdeliti tudi drugošolcem in
se opravičuje, ker je nekje prišlo do nesporazuma.



Kar se tiče avdicije za "Šola ima talent" je predstavnica staršev povedala, da nekateri učenci niso mogli
na avdicijo zaradi tega, ker se jim že pred 12. uro konča pouk in morajo na kombi. Zdi se ji edino
pravično, da se tudi tem otrokom da priložnost, da se izkažejo.
Ga. Kmet je zagotovila, da se bo tudi tem učencem dala priložnost, da se izkažejo na avdiciji.



Zanimalo jo je tudi glede "železnih" vrat na hodniku (na dolski šoli), zakaj so le-ta zaklenjena.
Pomočnica ravnateljice Belinda Ladiha je poudarila, da vrata niso nikoli zaklenjena, ker zjutraj prihajajo
starši v šolo z otroki in morajo biti odklenjena.



Pohvalila je tudi učiteljico, ki poučuje v oddelku podaljšanega bivanja. Starši so z njenim delom zelo
zadovoljni, saj učenci pridno delajo naloge in v razredu je tudi red in disciplina. Povedala je, da starše
zanima zakaj ne smejo otroke iz OPB-ja vzeti med uro in morajo čakat do zvonjenja, saj nekateri nimajo
časa čakati, ker pridejo po otroke direktno iz službe.
Ravnateljica je povedala, da otroci težko pišejo domače naloge, če vsakih 5 minut nekdo potrka na
vrata. Od 15. ure dalje pa starši načeloma lahko hodijo po svoje otroke tudi pred zvonjenjem.



Predstavnica je tudi opozorila, da je pri Dnevniku na televiziji opazila, da pri dobrodelnem projektu
"Podari malico", ki ga organizira eŠola, naša šola ni bila zavedena da sodeluje pri tej akciji.
Ravnateljica se je zahvalila za opozorilo in rekla, da bo to preverila, ker se je šola prijavila na to
dobrodelno akcijo.



Predstavnica 1. č je povedala, da jo je kontaktiral eden od staršev in povedal, da na Dolu pred vhodom
v šolo velikokrat zjutraj smrdi po kanalizaciji.
Ga. Ladiha je povedala, da se je kanalizacija na Dolu sanirala že pred leti. Razložila je tudi, da se na
šolskem dvorišču med vikendi zadržuje mladina in se na žalost tam tudi urinira, zato obstaja možnost,
da prihaja do tega smrada ob ponedeljkih zjutraj ravno zaradi tega.



Predstavnica 9. b razreda je povedala, da sta se dve mami v njihovem razredu pritožili glede eAsistenta.
Obe želita, da učitelji v eAsistent vpisujejo, kaj konkretno imajo otroci za domačo nalogo, ker se jim zdi
to pravično, glede na to, da nekateri plačujejo zanj.
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Odločitev glede tega, če želijo imeti starši plačljiv ali pa brezplačen eAsistent je prepuščena staršem. Še
vedno je bolj zaželeno, da starši pridejo v šolo in se osebno pogovorijo z učitelji. Ravnateljica je
pojasnila, da je eAsistent pripomoček za delo strokovnih delavcev, starši pa se po želji odločijo in tudi
plačajo dodatne možnosti, ki jih program omogoča.


Predstavnica 9. a je povedala, da so starši omenili, da naj bi letos prišlo do nekih sprememb pri izvedbi
valete in da učenci želijo, da bi valeta ostala takšna kot je bila do sedaj.
Pobuda za spremembo vsebine in oblike valete je prišla s stani učiteljskega zbora. Ravnateljica je dala
strokovnim aktivom za nalogo, da dajo predloge, vendar kakšnih posebnih predlogov ni bilo. Je pa ga.
Kmet obljubila, da bo to informacijo posredovala učiteljem.



Predstavnico je zanima glede tega, če so najmlajši otroci, ki se vozijo s šolskim kombijem in avtobusom
v šolo varni, ker bi morali sedeti v stolčkih (jahačih).
Pravilnik o prevozu v cestnem prometu tega ne določa, obvezni so samo varnostni pasovi.



Ena od predstavnic staršev je predlagala, da bi se številčno ocenjevanje začelo že v 2. razredu.
Ravnateljica je povedala, da se z letošnjim šolskim letom začne številčno ocenjevanje že v 3. razredu.
Meni, da bi se tudi strokovni delavci strinjali, da se številčno ocenjevanje prične že v drugem
ocenjevalnem obdobju 2. razreda. Gospod Pajić je predlagal, da se da ta predlog za ocenjevanje v
drugem razredu na Aktiv sveta staršev zasavskih osnovnih šol.

SKLEP 5: Na Aktiv sveta staršev zasavskih osnovnih šol se da predlog za uveljavitev podeljevanja ocen v
drugem ocenjevalnem obdobju drugega razreda OŠ. Predlog je bil SOGLASNO sprejet.
K 6. točki
G. Pajić je še za konec dodal, da bo kot predsednik sveta staršev pričel z akcijo "botrstvo za malico". Sam bo
tudi pozval ljudi, ki so sposobni prispevati, da se akciji odzovejo. Ravnateljica je tukaj poudarila, da se ji zdi
veliko bolj primerno, da se ta denar uporabi za kosila, ker ima veliko učencev subvencijo za malico in bi jim
veliko bolj prišlo prav, da bi v šoli dobili zastonj kosilo. Tako je nastala akcija »Botrstvo za kosilo«.
Ravnateljica je povedala, da se učenci ob koncu vsakega šolskega leta fotografirajo in naštela nekaj ponudb,
ki so prispele na šolo.
SKLEP 6: Predstavniki sveta staršev dajo ravnateljici soglasje, da se odloči za najugodnejšega ponudnika
za fotografiranje učencev ob koncu šolskega leta.

Povzetek seje je po zvočnem
zapisu napisala:
Vesna Stojančič

Predsednik Sveta staršev:
Gregor Pajić
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