Svet staršev
OŠ Antona Globočnika Postojna
6230 Postojna

Datum: 27.9. 2012

Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Antona Globočnika Postojna z dne 27. 9. 2012 s pričetkom ob 16.00 v
večnamenski dvorani šole.

Prisotni: glej listo prisotnih!
Opravičeno odsotni: predstavnik staršev 3. B, 6. C, 3.,5 R podružnice Planina in 4., 5. R podružnice Bukovje.
Po uvodnem pozdravu je ravnateljica šole predstavila prisotnim staršem pristojnosti sveta staršev, ki imajo
podlago v členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje iz izobraževanja.
Obvestila jih je tudi, da je predsednica sveta staršev in članica sveta šole gospa Maša Bole Matijašić podala
odstopno izjavo zaradi prešolanja svojega otroka v Ljubljano.
Ravnateljica je prisotne člane seznanila z dnevnim redom, ki so ga vabljeni prejeli tudi v elektronski obliki skupaj
z gradivom za 1. sejo sveta staršev in dala na glasovanje predlog dnevnega reda:
ADD1/ Svet staršev je soglasno sprejel
SKLEP1/27/9/2012: Sprejme se dnevni red 1. Seje sveta staršev z dne 27. 9č. 2012.
ADD2/Starši so soglasno izvolili gospo Majo Mislej, predstavnico staršev 1.,2 r podružnične šole Bukovja za
predstavnico v svetu staršev in predsednico sveta staršev, zaradi odstopa dosedanje predstavnice in
predsednice sveta staršev Maše Bole Matijašić zaradi odhoda hčerke v vzporeden program šolanja v Ljubljano.
Sprejme se
SKLEP2/27/9/2012: V svet šole je kot predstavnica sveta staršev in podružnic izvoljena Maja Mislej.
SKLEP3/27/9/2012:Kot predsednica sveta staršev se potrdi Maja Mislej.
ADD3/ Ravnateljica je prisotne starše seznanila, da se 29. 9. 2012 zaključi 4-letni mandat dvema članoma
Pritožbene komisije, ki odloča o pravicah učencev v primeru pritožbe učenca ali starša.
Po kratki razpravi so starši soglasno sprejeli
SKLEP4/27/9/2012: V pritožbeno komisijo za mandat 30. 9. 2012 – 29.9.2016 se imenuje predstavnika staršev
Andrej Hvala in Emica Bitto Stefanovska.
ADD4/ Starši so se seznanili s Poročilom o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012
predhodno ob prejemu gradiva za 1. sejo sveta staršev. Ravnateljica je na kratko izpostavila dosežke šole,
učencev, rezultate učencev 6. In 9. Razreda na nacionalnih preizkusih znanja ter projekte ter kulturne dogodke,
ki so zaznamovale šolsko leto 2011/2012. Na predstavljeno ni bilo pripomb, zato so starši soglasno sprejeli
SKLEP5/27/9/2012: Potrdi se Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012 s
poročilom o strokovnem izobraževanju.
ADD5/ Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2012/2013 s programom
strokovnega izobraževanja. Ravnateljica je staršem predstavila specifike, ki so pričele veljati s 1. 9. Tekočega
leta in sicer v povezavi s Pravilnikom o šolskem koledarju, Pravilnikom o dokumentaciji v osnovni šoli in
spremembe Zakona o osnovni šoli.
Ravnateljica šole jim je predstavila pomembnejše projekte, šolski koledar, razširjen program šole s šolami v
naravi ter odprla debato. Seznanila je starše, da bo dokument objavljen na spletni strani šole. Po kratki
razpravi je svet staršev soglasno sprejel:
SKLEP6/27/9/2012: Potrdi se predlagan Letni delovni načrt šole 2012/2013 s programom strokovnega
izobraževanja.
ADD6/ Odprla se je razprava pod 6. Točko dnevnega reda Predlogi in pobude, kjer so starši izpostavili
predvsem: ceno delovnih zvezkov in podali pobudo, da se pri oblikovanju izbora delovnih zvezkov upošteva tudi

gospodarska situacija v državi, upoštevajoč številno brezposelnost. Ob tem so izpostavili tudi dejstva, da so
nekateri delovni zvezki ob koncu šolskega leta prazni ( npr. spoznavanje okolja, gospodinjstvo…), kar je zaradi
visokih cen le-teh nedopustno. Starši so predlagali, naj učenci več zapisujejo v zvezke, saj bodo na ta način vadili
tudi pisanje.
Predstavniki do 5. razreda so predlagali, da bi v koledar dogodkov, kamor učitelji vpisujejo ocenjevanje znanja
(testi) od 6. Do 9. Razreda, da vpisujejo v ta dokument tudi učitelji do 5. razreda.
Predstavnica 4. B je izpostavila, da bi bilo potrebno na spletni strani šole, bolj ažurno objavljati aktualne novice.
Prav tako se pričakuje, da šola objavlja informacije o prihodih učencev s taborov na spletnih straneh šole, saj
obvestila na Radiu94 ne poslušajo vsi starši.
Pobuda staršev je bila tudi, da ni korektno, da se ne more odjaviti malica oziroma kosila v primeru bolezni
otroka isti dan, saj iz pogodbe izhaja, da je potrebno za naslednji dan odjaviti do 13.00. ravnateljica se je
strinjala s starši, preverila bo kaj je možno v tem primeru storiti. Informacija o stališču glede odjave malic
oziroma kosil bo objavljena na spletni strani šole.
Pripombe staršev so bile še glede šolskih malic, objave ažurnih jedilnikov ter spremembe urnika šolske malice,
ki je sedaj ob 9.05, saj starši učencev navajajo, da tisti, ki doma zajtrkujejo, je šolska malica prezgodaj.
Ravnateljica pove, da bodo v novembru pripravili anketo o zadovoljstvu učencev s šolsko malico ter po
opravljeni analizi razmislili o spremembi urnika šolske malice.
Seja sveta staršev se je zaključila ob 17.45.

Zapisala:
Sabina Ileršič Kovšca

