Svet staršev
OŠ Kašelj

ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev OŠ Kašelj,
ki je bila v sredo, dne 25.9.2018, ob 17:00
v prostorih OŠ Kašelj, učilnica N38.

Prisotni:
Predstavniki staršev učencev OŠ Kašelj (po oddelkih): g. Robert Groznik (1.a), ga. Marjetka
Valent (2.b), Boris Knez (3.b), ga. Nika Mikyška (3.c), ga. Romana Jager ( 4.a), ga. Sandra
Peterca (5.a), ga. Petra Gruden (5.b), g. Nedžad Žunić (5.c), ga. Mateja Svet (6.a), ga.
Nevenka Župančič Oletič (6.b), ga. Petra Ščukovt (6.c), ga. Urška Kuder (7.a), ga. Tanja Bregar
(7.b), ga Andrijana Marc (8.a), g. Martin Konjajev (8.b), ga. Edita Botonjić (9.a), g. Tomaž
Dečman (9.b)
Predstavniki OŠ Kašelj:
mag. Tanja Rozman (v.d. ravnateljice), Petra Miklič Rus (pomočnica v.d. ravnateljice)

Odsotni:
Predstavniki staršev učencev (po oddelkih): g. Denis Mušič (1.b), ga. Mojca Presečnik (2.b), g.
Armin Ota (3.a), 4.b razred nima predstavnika

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Konstituiranje novega Sveta staršev OŠ Kašelj
Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika
Poročilo o delovanju Šolskega sklada
Letno poročilo o vzgojno-izobraževalnemu delu v šolskem letu 2017/2018
Predstavitev in sprejem nadstandardnih dejavnosti šole v šolskem letu 2018/2019
Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019
Pobude, predlogi, odgovori

SKLEP št. 1
Dne, 25. 9. 2018, je bil konstituiran Svet staršev za šolsko leto 2018/2019.

SKLEP št. 2
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj so potrdili dnevni red 1. redne seje Sveta staršev OŠ Kašelj.

SKLEP št. 3:
Svet staršev se je soglasno strinjal, da se volitve predsednika in njegovega namestnika
izvedejo javno.

SKLEP št. 4:
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj so kot predsednico Sveta staršev za šolsko leto 2017/2018
potrdili MATEJO SVET (predstavnico staršev 6.a oddelka).

SKLEP št. 5:
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj so kot namestnico predsednice Sveta staršev za šolsko leto
2018/2019 potrdili TANJO BREGAR (predstavnico staršev 7.b oddelka).

AD3/ Predsednica Upravnega odbora Šolskega sklada Nevenka Zupančič je predstavila
delovanje sklada in trenutno finančno stanje. Prihodki do 31. 8. 18 so bili 2.259,12 EUR,
odhodki 743.29 EUR (sofinanciranje taborov in sofinanciranje nagradnega tabora 9.
razredom). Trenutno stanje je 3.038,13 EUR.
V lanskem letu sprejeti način prispevanja v sklad, po 1 EUR/mesec s strani zainteresiranih
staršev, se je obnesel kot zelo dobra praksa.
Glede financiranja dnevov dejavnosti ali taborov za posamezne razrede, je sprejeto mnenje
Sveta staršev, da se ti sofinancirajo za cel razred le takrat, ko cena odstopa od primerljivih
dejavnosti in taborov (npr. letos zimski tabor za 6. razrede, ker niso dobili mesta v CSOD kot
običajno).

SKLEP št. 6:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil s poročilom o delovanju šolskega sklada.

SKLEP št. 7:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil z Letnim delovnim poročilom za šolsko leto 2017/18.

AD5/ Pomočnica v.d. ravnateljice ga. Miklič Rus je predstavila program nadstandardnih
dejavnosti.
Predstavniki sveta staršev se ne strinjajo, da se dejavnosti, ki zahtevajo višji vložek staršev in
bi se lahko izvedle tudi drugače (npr. športni dan z obiskom BIT centra), izvedejo pred
potrditvijo Program nadstandardnih dejavnosti za tekoče šolsko leto. V.d. ravnateljice mag.
Tanja Rozman bo poskrbela, da bo strošek 1. športnega dne naslednje šolsko leto, samo
strošek prevoza.

SKLEP št. 8:
Svet staršev OŠ Kašelj je z dvema vzdržanima glasovoma in 15 glasovi ZA sprejel Program
nadstandardnih dejavnosti za šolsko leto 2018/19.

SKLEP št. 9:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil z Letnim delovnim načrtom za leto 2018/19.

SKLEP št. 10:
Svet staršev OŠ Kašelj je potrdil, da se zapisniki Sej sveta staršev potrjujejo dopisno.

AD7/
Varne šolske poti
Starši ugotavljamo, da za otroke niso zares varne vse poti, ki jih ima šola v svojem Načrtu
varnih šolskih poti označene kot varne. Šola mora izdelati Načrt varnih šolskih poti, ki je
skladen s smernicami Agencije RS za varstvo v prometu.
Ga. Rozman bo imenovala skupino za izdelavo Načrta varnih šolskih poti.

Obveščanje glede odpovedi interesnih dejavnosti
Starši poudarjajo nujnost pravočasnega obveščanja odpovedi interesnih dejavnosti!

Igrologi
Dejavnosti Igrologov se na različne načine vključujejo v Dneve dejavnosti posameznih
razredov.

Prostor za druženje po pouku
Predstavniki sveta staršev so dali pobudo, da bi imeli otroci nekje v prostoru šole ali šolskega
dvorišča tudi prostor za druženje po pouku. Vodstvo šole odgovarja, da je prostor v knjižnici
in pod stopnicami, kjer pa vseeno ne smejo motiti pouka. Drugih mest za to ne bodo
namenili in zahtevajo, da se otroci po šoli ne zadržujejo v drugih prostorih šole, na šolskem
igrišču ali na šolskem dvorišču.

Šport za starejše deklice
Predstavniki sveta staršev ugotavljajo, da za deklice od 6. razreda naprej med interesnimi
dejavnostmi, razen atletike, ni ponujenih športnih aktivnosti. Starši menimo, da je šport
eden od pomembnih elementov oblikovanja osebnosti v odraščanju, tako z vidika ustvarjanja
delovnih navad kot z vidika osvajanja socialnih veščin. Vodstvo šole odgovarja, da med
deklicami, ki niso vpete v športe preko športnih klubov, za to ni interesa.

Šolska športna tekmovanja:
Glede na to, da se OŠ Kašelj kot ena redkih osnovnih šol v letošnjem šolskem letu ni udeležila
ekipnega šolskega tekmovanja iz atletike, predstavnike staršev zanima, kako je z
udeleževanjem tekmovanj v prihodnje. Ga. Rozman je odgovorila, da se bo šola udeleževala
enakih tekmovanj kot v preteklem šolskem letu, razen tekmovanja v smučanju (ker učitelji na
šoli učencev za to tekmo ne pripravljajo).

Zadrževanje na igrišču, kajenje, neprimerno vedenje
Ga. Rozman odgovarja, da policija obiska šolskega igrišča nima predvidenega v svojih
finančnih programih, zato ga obiskuje po svojih zmožnostih. Zaradi uvedbe GDPR zakona,
nadzor s kamerami ni več ustrezen. Varnostnik naredi obhod vsako noč in letos poleti je bilo
bolj mirno, kar potrdi ena od staršev, ki živi blizu.

Kdaj so po novem govorilne ure?
Govorilne ure so od 17.30 – 19.00, ker pred tem potekajo dela v posebnih delovnih skupinah.

Kje najdemo elektronske naslove učiteljev?
Vodstvo šole odgovarja, da je e-naslov učitelja sestavljen iz imena in priimka učitelja ter
domene šole »oskaselj.si« (ime.priimek@oskaselj.si). Komunikacija je možna tudi preko
spletne strani (zavihek »hitra obvestila v tajništvo«) ali preko e-pošte tajništva šole
(tajnistvo@oskaselj.si), kjer bodo poskrbeli, da učitelj v najkrajšem možnem času dobi
obvestilo.
Svet staršev je dal pobudo, da bi bili službeni e-naslovi objavljeni na šolski spletni strani, kar
je običajna praksa in tudi ni neskladno z zakonom o varovanju osebnih podatkov, ki je bila
sprejeta s strani vodstva šole.

S strani predstavnikov staršev je bila dana pobuda, da naj bi bili razredniki tisti učitelji, ki
razred učijo tudi večje število ur.
Vodstvo šole odgovarja, da je žal premalo takšnih učiteljev in to vedno ni mogoče. Tudi v
primeru, da razrednik svojega razreda ne poučuje zelo pogosto, otroke in razred lahko
spremlja tudi drugače. Njegova naloga je, da spremlja otroke svojega razreda tudi preko
pogovorov z ostalimi učitelji ter da jih usmerja.

Prehodni hodnik pri telovadnici kot lokacija za garderobe 3. razreda ni primerno. Stanje je
grozno. razmetani čevlji in oblačila, stvari izginjajo…
Ga. Rozman sporoča, da je del šole, kjer ima 3. razred učilnico in garderobo, zaprt za druge
otroke. Učenci 3. razredov uporabljajo spodnjo garderobo v času jutranjega varstva in
podaljšanega bivanja, v času pouka imajo svoje stvari v garderobah pri razredih. Nekateri
učenci se na prenašanje stvari iz ene v drugo garderobo še navajajo (občasno pozabijo kaj v
spodnji garderobi, ne zložijo svojih čevljev v prostor v omarici, ampak jih le ''pribrcajo'' v
njeno bližino...). Ga. Rozman bo opozorila razredničarko in otroke, da naj skrbijo za
urejenost obeh svojih garderob in ne le zgornje.

Šolske malice
Na zadnjem sestanku Sveta staršev je bilo dogovorjeno, da se na septembrsko sejo povabi
vodja prehrane, v zvezi s izborom sestave prehrane, ki je v domeni šole (preveč sladkih
stvari, izdelkov iz bele moke, predelanih mesnih izdelkov…). Vodstvo šole bo poskrbelo, da
vodja prehrane pride na naslednjo sejo Sveta staršev.
Pobuda: predstavniki prosimo tudi za zmanjšanje uporabe plastike pri prehrani.

Možnost združitve popoldanskih aktivnosti z OŠ Polje
Ker je vsaka šola odgovorna samo za “svoje” učence, žal združitev popoldanskih aktivnosti ni
možna. Pevski zbor, ki je bil izpostavljen kot primer, na obeh šolah vodi ista učiteljica, učenci
pa se združujejo samo na nastopih.

SKLEP št. 11:
Svet staršev je potrdil imenovanje novih predstavnikov v Svet šole po poteku mandata
sedanjemu Svetu šole v oktobru 2018, in sicer NEVENKO ZUPANČIČ, MARTINA KONJAJEVA in
MATEJO SVET.

Zapisala:
Tanja Bregar

Predsednica Sveta staršev:
Mateja Svet

