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Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Kašelj,
sreda, 24.9.2014

DNEVNI RED
1. Konstituiranje novega Sveta staršev OŠ Kašelj,
2. Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika,
3. Poročilo o delovanju Šolskega sklada,
4. Letno poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2013/2014
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015,
6. Predstavitev nadstandardnih dejavnosti v okviru LDN šole v šolskem letu 2014/2015,
7. Pobude, predlogi ,odgovori.

1. Konstituiranje novega Sveta staršev OŠ Kašelj 2014/15
Predlagani dnevni red je bil sprejet s strani predstavnikov Sveta staršev. Na seji je bilo
prisotnih 16 predstavnikov, kar je dovolj za izvolitev predsednika in namestnika.
2. Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika
Vsi prisotni so se strinjali z javnim glasovanjem za predsednika in namestnika Sveta staršev
OŠ Kašelj. Na mesto predsednice je bila predlagana ga. Simona Juvan, ki je dala soglasje za
kandidaturo in bila tudi soglasno potrjena s strani predstavnikov razredov.
Za namestnika predsednika Sveta staršev je kandidiral Mario Krizmanič, ki je bil tudi
soglasno izvoljen s strani predstavnikov razredov.
Sklep: Izvoljeno je bilo novo vodstvo Sveta staršev v šolskem letu 2014/15. Predsednica je
ga. Simona Juvan, njen namestnik pa g. Mario Krizmanič.

3. Poročilo o delovanju Šolskega sklada 2013/14
V šolski sklad je bilo pridobljenih 2.046,65 eur. 34% je bilo doniranih s strani stašev, 37%
sredstev pridobljenih z dobrodelnim koncertom, 20% ostalo. Polovica je bila porabljena za
sofinanciranje taborov, polovica bo za druge namene. Sredstva za pomoč pri sofinanciranju
taborov so še na voljo, zato starše pozivamo, da stopijo po pomoč za sofinanciranje taborov
še naprej. Šolski sklad prosi predstavnike razredov in učitelje, naj vzpodbudijo starše v stiski
k izpolnitvi obrazca za pridobitev sredstev iz Šolskega sklada.

Zaradi velikega upada obiska taborov/šole v naravi, so člani Sveta staršev za naslednje
šolsko leto sprejeli naslednji sklep.
Sklep: Člani Sveta staršev soglasno sprejmejo sklep, da gredo v naslednjem šolskem letu
učenci prve triade na tabor za 5 dni samo v 2.razredu, potem v 4.,5.,6 razredu in nazadnje še
v 8. razredu, kjer je pogoj 75% udeležba, naj pa se % udeležbe zniža.
4. Letno poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2013/14
Vprašanje: Kako je z uspehom po razredih? Ali smo v povprečju ali zaostajamo za uspehom
na državnem nivoju?
Odgovor: Učni uspeh je na državnem nivoju v povprečju, gre pa za statistične podatke in ne
prikazuje dejanskega uspeha razreda.
Vprašanje: Zakaj ne poteka delo z nadarjenimi v prvi triadi?
Odgovor: V prvi triadi še ni preverjanja nadarjenosti. Preverjanje poteka v četrtem razredu. V
prvi triadi se z nadarjenimi učenci ukvarjajo učitelji z dodatnimi nalogami pri pouku, s
spodbudami in dodatnim jutranjim poukom.
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15
Na OŠ Kašelj je vpisanih 400 otrok, od tega 200 fantov in 200 deklet. Kadrovska zasedba je
enaka kot lani. Žal letos OŠ Kašelj ni dobila možnosti uvedba angleškega jezika v 2. razred.
V 4.r že izvajajo dodatna izbirna predmeta Računalništvo za bistre glave in ABC športa. V 7.r
ni bilo dovolj prijavljenih za izvajanje neobveznih izbirnih predmetov. Učitelji sodelujejo v več
projektih: Ljubljana zeleno mesto, Kdo bolje pozna Primoža Trubarja, Slovenci ali Nemci, Jaz
sem že, kaj pa sedaj, mednarodni project primerjave šolskih sistemov Slovenije in
Norveške…
S strani staršev je bila podana pohvala na število interesnih dejavnosti, ki so še vedno
brezplačne.
Interesne dejavnosti se začnejo . 6.10.2014, lahko pa da bo prišlo še do kakšnih sprememb
za radi morebitnega prekrivanja ur. Šola prosi za razumevanje.
6. Predstavitev nadstandardnih dejavnosti v okviru Letnega delovnega načrta šole, v
šolskem letu 2014/15
Predlog: Starši prosimo za večjo odzivnost na dane vremenske razmere pri organizaciji
zimskega šprtnega dneva za nižjo stopnjo. Če zapade sneg, prosimo da učitelji reagirate in
izvedete športni dan preden zmanjka snega.
7.Pobude, predlogi odgovori
a.) Vprašanje: Kako se določa izbira zvezkov v 3. razredu? Pripomba na 1cm široke vrste in
zvezek Tako lahko. Zakaj je predlagan ravno Tako lahko zvezek?
Odgovor: Manjši razmih med vrsticami ni primeren zaradi učenja pisanja. Če ima učenec
drugačen zvezek učitelj ne komplicira in ne zahteva, da prinesite novega. Tako lahko zvezek
je mišljen samo kot priporočen zvezek, ker se je do sedaj obnesel najbolje.
b.) Vprašanje: Ali bodo izvajane plesne urice za najmlajše?
Odgovor: V tednu otroka bodo predstavljale plesne šole svoje programe in glede na
zainteresiranost bo morda prišlo tudi do izvedbe le-teh.
c.) Vprašanje: Ali se bo začela izvajati angleščina v 1. In 2. razredu?

Šola se je prijavila na razpis, da bi vpeljala angleščino že v nižjih razredih,vendar ni bila
izbrana. Zato se angleščina predvidoma ne bo izvajala kot redni predmet, kot interesna
dejavnost, pa se šola še ni domenila zizvajalcem le te dejavnosti.

d.) Pobuda: Je kakšna možnost informativnih dnevov srednjih šol, s predstavitvijo nijhovih
dijakov, na OŠ Kašelj?
Odgovor: Ga. Nina Mesner bo poskušala ugotoviti na kakšen način to organizirajo na OŠ
Sostro in se strinja da je to dober predlog. Dijaki OŠ Kašelj gredo sami na šole za katere so
zainteresirani v času informativnih dnevov.
e.) Vprašanje: Kaj je s pipo na igrišču?
Odgovor: Pipa je bila zamenjana že 3x in vsakič znova polomljena. Ker prihaja do iztekanja
vode ko pipo pokvarijo, je do nadaljnega dovod vode zaprt.
f.) Pobuda: Prosimo za urgiranje na MOL, ker prehod za pešce pri zdravstvenem domu ni
dobro označen oz. so črte zbledele!
Odgovor: Šola bo urgirala, da se zebra na cestišču ponovno prebarva.
g)Pripomba v zvezi motečega parkiranja staršev na parkirišču šole
Starši prosijo, da vodstvo šole ponovno obvesti vse starše o pravilnem parkiranju, saj
nekateri starši ne gledajo na varno pot otok v šolo. Obvezno se morajo prepleskati talne
oznake na parkirišču.

h.) Pobuda: Tanja Bregar podaja pobudo za volunterstvo na OŠ Kašelj. Starši, ki bi želeli
tesneje sodelovati s šolo in na kreativne načine prispevati k pozitivnejšemu okolju in večji
povezanosti z otroci, boste od predstavnikov svojih razredov prejeli dopis, v katerem bodo
navedene možnosti sodelovanja z učitelji, otroci in drugimi starši na OŠ Kašelj. Kontakt:
tanja.bregar3@gmail.com, 041 749-759.

Predsednica Sveta staršev
Simona Juvan

