OSNOVNA ŠOLA
NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK
ZAPISNIK
2. seje SVETA STARŠEV v šolskem letu 2011/12, ki je bila 5. 2. 2012 ob 17. uri v zbornici
šole na Logu
PRISOTNI: - člani sveta staršev (23 članov od skupno 37) – po priloženi podpisni listi
- opravičeno odsotni: Marko Žnidar
- vabljeni: Marina Kmet, ravnateljica
Mili Gornik, Belinda Ladiha, pomočnici ravnateljice
Polona Dolanc Vidovič, vodja PŠ Log
Sejo je pričela predsednica, ga. Planinc, ki je pozdravila vse prisotne. Starši so potrdili dnevni
red seje:
1. Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje Sveta staršev, z dne 27. 9. 2011
2. Učni uspeh ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja.
3. Obdobno poročilo realizacije LDN za obdobje september – januar.
4. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev
5. Razno
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Ga. Planinc je člane sveta pozvala k razpravi o zapisniku 1. seje, ki so ga prejeli z vabilom.
Člani Sveta staršev niso imeli pripomb, zato so zapisnik soglasno potrdili.
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Ravnateljica je predstavila učni uspeh v 1. ocenjevalnem obdobju. Matična šola Hrastnik:
93,53%, Podružnica Dol: 95,4%, Podružnica Log: 100%. Predstavila je tudi primerjavo
letošnjega učenega uspeha z učnim uspehom v preteklem šolskem letu.
Ravnateljica ugotavlja, da je predvsem v tretji triadi učni uspeh kar nizek, vendar je bilo tako
tudi v lanskem šolskem letu, ob koncu šolskega leta pa je učni uspeh bistveno boljši.
Pojasnila je, da se učitelji ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja pri učencih, kjer je znanje
slabše, lažje odločijo za negativno oceno, ki mogoče nekatere spodbudi, da v drugem
ocenjevalnem obdobju vložijo več truda in ocene popravijo. Njene trditve je potrdila
primerjava učnega uspeha v lanskem šolskem letu.
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Pomočnica ravnateljica, go. Gornik je povedala, da bo izpostavila samo pomembnejše
aktivnosti in tiste, ki se izvajajo letos prvič. Pojasnila je, da se dnevi dejavnosti in tekmovanja
izvajajo po programu in v skladu z LDN. Izpostavila je program NEODVISEN.SI, na katerega so
bili vabljeni tudi starši; gledališko predstavo za učence 1. in 2. razredov na temo varnost v
prometu; evakuacijsko vajo; sodelovanje v projektu Starejši za starejše; tradicionalni zajtrk;
sodelovanje devetošolcev v raziskavi diferenciacija in individualizacija (PeF Ljubljana); projekt
»Na naši šoli ne maramo nasilja«; aktivnosti povezane z otroškim parlamentom; predstavitev
srednjih šol; aktivnosti na dan šole; vključitev učencev v akcijo ALPINE »Pepelka«, kjer je bila
naša šola izbrana izmed treh šol, ki so pokazale največ prizadevnosti in sodelovanja in bila

zato nagrajena s 300 EUR (šolski sklad); sodelovanje na natečaju »Branje je zdravo«, kjer so
bili učenci nagrajeni za poslane izdelke, šola pa je dobila knjige v vrednosti 300 EUR, državno
tekmovanje v streljanju, kjer je skupina naših učencev dosegla 2. mesto; sodelovanje v
natečaju »Okolju prijazna šola« in del projekta »Od zrna do kruha«, ki je bil že realiziran.
Pomočnica ravnateljice je povzela razmišljanja učencev na šolskem parlamentu. Učenci so
mnenja, da so junaki njihovi starši, poleg tega so izpostavili tudi ljudi, ki so preboleli kakšno
bolezen in invalide, kot junake pa vidijo tudi učitelje.
Projekt na »Na naši šoli ne maramo nasilja« je predstavila članica strokovnega tima ga.
Sabina Radešić. Povedala je, da so članice tima v 2. in 3. razredih izvedle delavnice na to
temo. Delavnica je trajala dve uri. Otroci so aktivno sodelovali. Meni, da so učenci ozavestili
različne oblike nasilja. Ob razgovoru so spoznali, da imamo vsi pravico, da se počutimo varne,
močne in svobodne. Otroke so ozavestile o tem, da se moramo nasilnežu upreti in da sami
ne smemo biti nasilni. Učence so spodbujale in seznanjale, naj kadar zaznajo nasilje o tem
obvestijo zaposlene na šoli. Poudarila je tudi vlogo staršev, od katerih se pričakuje, da v
kolikor so seznanjeni, da se nad učenci izvaja nasilje, s tem seznanijo učitelje, da lahko le-ti
ustrezno ukrepajo. Povedala je, da bodo z delavnicami nadaljevale tudi v 1. razredih, vendar
je predhodno potrebno metode in oblike dela prilagoditi tej starostni stopnji.
Aktivnosti, ki so se odvijale na dan šole je predstavila ravnateljica. Povedala je, da vsi
sodelujoči ocenjujejo, da je dan šole zelo uspel, saj so bili z dnevom izredno zadovoljni tako
učitelji kot učenci, ki so dejali, da bi lahko takšen dan še ponovili. Dan je bil namenjen
tradicionalnim zasavskim jedem. Povedala je, da se je dan začel z zajtrkom, malico pa so si
učenci pripravili sami. Poleg priprave hrane so se odvijale tudi druge delavnice povezane s
hrano. Pri izvedbi delavnic so pomagali zunanji izvajalci. Ravnateljica je pozvala starše, naj si
več o dnevu šole pogledajo na spletni strani. Tudi starši so bili mnenja, da bi bilo dobro
takšne dneve večkrat realizirati.
Pomočnica ravnateljice, ga. Ladiha pa je izpostavila še dobrodelni koncert, ki je bil
organiziran na Dolu in šolo za starše, katere se je udeležilo 13 staršev.
Po poročanju je ena izmed predstavnic pohvalila delo strokovnih delavcev, ker po njenem
mnenju opravljeno delo presega pričakovano. Predlagala pa je, da bi se projekt o
preprečevanju nasilja razširil tudi na višje razrede. Ravnateljica se je zahvalila za pohvalo.
Glede projekta pa je pojasnila, da so se učiteljice, ki so izvajale projekt, izobraževale na
posebnem seminarju, ki ni poceni. Obstaja tudi nadaljevalni seminar za višje razrede, kar
imajo v načrtu. Povedala je, da se na šoli srečujejo z različnimi oblikami nasilja, ki ga
poskušajo prepoznati in preprečevati. Poudarila je pomen šolske svetovalne službe, ki
opravita veliko razgovorov. Izpostavila je tudi, da je pogosto potrebno veliko časa in
razgovora, da starši nasilnih učencev uvidijo, da njihov otrok izvaja nasilje. Povedala je, da
kljub temu, da se trudijo in poskušajo delovati preventivno, nasilja ne morejo preprečiti.
Opozorila je tudi na razliko med pretepi, do katerih je vedno prihajalo in bo tudi v bodoče in
med nasiljem, kjer se močnejši spravijo na šibkejše. Tudi predstavnik 8. a je mnenja, da se
nasilja v celoti žal ne da preprečiti in da je uspeh, če nam ga uspe preprečiti vsak nekaj.
Predstavnica 2. c je izrazila željo, da bi bila šola za starše organizirana že prej in na šele v
višjih razredih. Odgovorila ji je ga. Ladiha, da je šola za starše organizirana za starše učencev,
ki začnejo uporabljati učbenike. Povedala pa je tudi, da na šoli razmišljajo o tem, da bi
zasnovali šolo za starše, kjer bi sodeloval tim strokovnih delavcev in bi tako lahko zajeli tudi
večje število staršev.
Predstavnik 8. a je vprašal, če se papir še zbira. Ravnateljica je pojasnila, da na šoli potekajo
zbiralne akcije, vendar ne skozi celo šolsko leto, ker na šoli ne moramo skladiščiti papirja

daljše časovno obdobje. Določeno je obdobje, kdaj učenci prinašajo papir. Trenutno akcija ne
poteka. Povedala je, da se papir tehta in da je denar razdeljen po oddelčnih skupnostih.
Devetošolci pa zbirajo denar za valeto.
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Predsednica je pozvala k besedi predstavnike staršev. Začela je kar sama in je v imenu starša
7. c razreda z Dola opozorila na strop v hodniku iz šole v dvorano Dolanka. Ravnateljica je
pojasnila, da ta del spada pod KRC. Ustanoviteljico je s to težavo že seznanila, bo pa glede na
opozorila s strani staršev to naredila ponovno.
Dopolnila jo je pomočnica, ga. Ladiha, ki je dobila informacijo, da se predvideva večja
sanacija, s katero naj bi pričeli že v mesecu juniju.
Predstavnica 2. c razreda je povedala, da so starši izpostavili, da je hodnik, kjer učenci čakajo
na pričetek pouka mrzel. Odgovorila ji je ga. Ladiha, ki je pojasnila, da se ta del res ne ogreva,
vendar učenci tam ne čakajo, saj so usmerjeni v varstvo vozačev. Res pa je, da se nekateri
učenci tam radi zadržujejo.
Predstavnica 7. a je izpostavila, da je telovadnica med vikendi mrzla. Ravnateljica je
pojasnila, da to ne bo držalo, saj je med vikendi ogrevanje vklopljeno izključno zaradi klubov,
ki med vikendi izvajajo treninge. Telovadnica res ni bila ogrevana med novoletnimi
počitnicami, ko se je čistil in mazal parket, o čemer so bili klubi obveščeni. Telovadnica pa je
bila hladna tudi takrat, ko ogrevanje ni bilo možno zaradi okvare. Takrat tudi ni bilo možno
izvajati športno vzgojo. Okvara je bila odpravljena v najkrajšem možnem času.
Izpostavila je tudi problem visokih računov za ogrevanje. Predstavnik 4. (Jerneja) je izpostavil
vprašanje energetske sanacije. Ravnateljica je pojasnila, da se na projektu energetske
sanacije intenzivno dela, vendar se ga ne da realizirati čez noč. Povedala je, da ustanoviteljica
Občina Hrastnik intenzivno išče možne rešitve. Izpostavila je tudi organizacijski problem, saj
bo zaradi števila učencev težko zagotoviti nemoten pouk na drugih lokacijah. Predstavnik 4.
b je povedal, da v Litiji urejajo šolo po delih in da bi bilo tudi pri nas to smiselno. Ravnateljica
je pojasnila, da se razmišlja tudi o tej možnosti. Prepričana pa je, da se bo z dobro
organizacijo, s sodelovanjem in s potrpežljivostjo z vseh strani projekt izpeljal uspešno.
Predstavnik 7. b je vprašal, če je do sanacije možno nabaviti vsaj zavese za učilnice, saj učenci
in tudi učitelji izpostavijo problem vročine. Ravnateljica je pojasnila, da tudi nakup zaves
predstavlja strošek, vendar da razmišljajo tudi o tej možnosti.
Predstavnik 4. b je povedal, da je bila na roditeljskem sestanku izpostavljena problematika
discipline, ki lahko preraste tudi v nasilje. Postavil je vprašanje, kje se nahajajo učitelji, kadar
prihaja do nasilja. Povedal je, da so se na sestanku aktiva svetov staršev pogovarjali tudi o tej
tematiki. Postavil je tri vprašanja: Kako je na šoli urejena prisotnost učiteljev med odmori?
Kako je na šoli zagotovljena varnost in če šola upošteva in izvaja ukrepe v skladu z
zakonodajo? Koliko je bilo v tem šolskem letu izvedenih svetovalnih razgovorov? Povedal je
tudi, da so na aktivu dali dva predloga, ki jih bodo posredovali naprej Prvi predlog je, da se
turistične organizacije obvesti o šolskih počitnicah, da lahko le-te prilagodijo svoje ponudbe
in aktivnosti. Kot drugo pa so predlagali, da se pri pripravi novega pravilnika o Učbeniškem
skladu ne vključi soglasje staršev pri nabavni ceni delovnih zvezkov. Sam je predlagal, da bi
bila določena enotna cena za posamezen razred, v okviru katere bi učitelji izbirali delovne
zvezke. Predlog je bil sprejet in bo tako tudi ta posredovan naprej.
V nadaljevanju je ravnateljica pojasnila, da je na hodnikih med odmori vzpostavljen sistem
dežurstva. Učitelji so poimensko zadolženi za dežuranje na hodnikih, v jedilnici in v športni
dvorani. Učitelji so tako ves čas prisotni na hodniku, vstopajo v učilnice, poraja pa se ji

vprašanje, če je nenehen nadzor nad učenci pozitiven. Predstavnik 4. b je povedal, da je ena
izmed članic v aktivu svetov staršev učiteljica in da je ona med vsemi odmori prisotna v
razredu in da nad učenci ne izvaja nadzora. Ravnateljica je mnenja, da je že sama prisotnost
učitelja nadzor. Poudarila je tudi, da učitelji ne morejo nadzorovati učencev na poti v šolo in
domov. Poškodbe pa so po njenem mnenju možne, tudi če učitelj stoji zraven. Pojasnila je
tudi, da se vsi zaposleni na šoli zavedajo tega, da v primeru poškodb učencev ni dileme, kdo
je za to odgovoren. Meni pa, da morajo starši in učitelji otroke vzgojiti na takšen način, da so
lahko tudi sami in da se takrat obnašajo tako, da ne delajo škode sebi in drugim. Predstavnik
4. b je ponovno poudaril, da starši pričakujejo, da so otroci v šoli varni. Ravnateljica je
odgovorila, da otroci na šoli so varni, da je vzpostavljen sistem, ki teži k temu, da ne prihaja
do poškodb, da pa ne more trditi, da do poškodb in do nasilja ne more priti. Vsekakor pa
težijo k temu, da je stopnja teh dogodkov čim nižja. Predstavnica 1. b je povedala, da je tudi
sama učiteljica in da kljub vsem prizadevanjem popolne varnosti ni možno zagotoviti.
Povedala je še, da se lahko otrok kljub temu, da ga učiteljica vidi, spotakne in pade po
stopnicah. Učiteljica bo tako, kljub temu, da je bila na svojem mestu in opravljala svoje delo
za poškodbo otroka, odgovorna. Tudi ona je poudarila pomen tega, da se otroke vzgoji tako,
da znajo biti sami. Predstavnik 4. b je povedal, da razume težave učiteljev, vendar da se
morajo učitelji zavedati, da izobražujejo in vzgajajo njihove otroke. Predstavnica 1. b meni,
da je vzgoja osnovna naloga staršev, v šoli pa se delo staršev samo nadgrajuje in dopolnjuje.
Šola ima pomembno nalogo pri socializaciji, da se otroci znajo obnašati v skupini in da znajo
upoštevati določena pravila skupine.
Predsednica ga. Planinc je razpravo prekinila. Prisotne je prosila, naj se vrnejo kakšno točko
nazaj, ko so lahko poslušali o aktivnostih, ki jih izvajajo na šoli, o dosežkih in uspehih
učencev. Meni, da je viden napredek in da si ta šola in to vodstvo zasluži zaupanje. Prosila je,
naj tisti, ki ne misli tako, utemelji svoje mnenje. Ocenjuje, da je za varnost otrok na šoli
dobro poskrbljeno, da pa je potrebno otroke vzgojiti za samostojnost, pri čemer imajo
pomembno vlogo starši.
Predstavnik 7. b se je s povednim strinjal, vendar meni, da bi šola lahko na področju
preventive naredila še več. Ravnateljica je povedala, da so na tej seji slišali le delček
aktivnosti. Aktivnosti potekajo tudi v višjih razredih, kjer sodelujejo strokovni delavci iz ZD
Hrastnik, CSD Hrastnik, Policija Hrastnik.
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Predsednica je predstavila predlog zvišanja cene zajtrka, ki ga je pripravila vodja
šolske prehrane ga. Radešić. Ravnateljica je povedala, da cena, ki je postavljena sedaj,
vključuje piškote in čaj, nekateri učenci pa bi pojedli več. Trenutno zajtrkuje 15
učencev. Predsednica je predlagala, naj z zvišanjem cene soglašajo starši učencev, ki
zajtrkujejo. Vsi starši so soglasno sprejeli
SKLEP: Povišanje cene zajtrka naj potrdijo starši tistih otrok, ki zajtrkujejo.
 Pomočnica ravnateljice, ga. Gornik je podala informacijo v zvezi s akcijskim načrtom
»Izboljšajmo tehniko branja«. Povedala je, da bodo vodje aktivov na konferenci
poročali o realiziranih aktivnostih povezanih z akcijskim načrtom, staršem pa bodo te
aktivnosti predstavljene na naslednji seji. Ravnateljica je še dodala, da se je šola
prijavila v projekt »Mreže 2« in da so si izbrali temo nasilje. Žal pa so morali zaradi
ukinitve finančnih sredstev za izobraževanje, sodelovanje odpovedati.



Predstavnica 8. č je izpostavila knjigo Bajke in povesti o devetletki. Staršem, ki so
knjigo prebrali se porajajo dileme, če tam zapisana dejstva držijo. Želela bi, če se
lahko na naslednji seji spregovori o vsebini knjige.
Ravnateljica je povedala, da je za sejo v maju predvidenih kar precej tem, zato sta se s
predsednico pogovarjali o tem, da bi v kolikor se bo časovno izšlo sklicali še dodatno
sejo. Povedala je, da bo na naslednji seji staršem predstavila Novelo Zakona o
osnovni šoli, ki v šolskem letu 2012/13 prinaša kar nekaj sprememb.



Ga. Ladiha je povedala, da bodo aktivi organizirali predstavitve delovnih zvezkov z
namenom, da bo potrjevanje nabavne cene na naslednji seji lažje, saj bodo starši
imeli informacije o delovnih zvezkih. Ravnateljica je povedala, da v letošnjem letu pri
hospitacijah spremlja uporabo delovnega zvezka. Povedala je, da pregleda delovne
zvezke nekaterim učencem in da so bili vsi delovni zvezki, ki jih je pogledala do tega
časa uporabljeni in da ni zasledila praznih delovnih zvezkov.



Ravnateljica je starše povabila na razstavo likovnih del, ki so nastala na natečaju
Komisije za preprečevanje korupcije. Povedala je, da je bila za svoje likovno delo na
tem natečaju nagrajena tudi učenka Podružnice Dol.
Starše je seznanila, da je na spletni strani obvestilo o brezplačnem cepljenju proti
klopnem meningitisu.
Predstavnik staršev je predlagal, če bi material za svet staršev pošiljali preko
elektronske pošte. Ravnateljica se je s predlogom strinjala. Prosila je, naj starši
zapišejo elektronske naslove.



NEREALIZIRANI SKLEPI:
 PROMETNA VARNOST OTROK: prehod Čerdenc, prehod na Dolu in varna pot Plesko,
Prapretno
 Brezplačna malica za vse učence
Zapisnik zapisala:
Marina Kmet

Predsednica Sveta staršev:
Irena Planinc

