Svet staršev
OŠ Kašelj

ZAPISNIK
4. redna seja Sveta staršev OŠ Kašelj,
ki je bila v četrtek, dne 31.5.2018, ob 17:00
v prostorih OŠ Kašelj, učilnica N38.
Prisotni:
Predstavniki staršev učencev OŠ Kašelj (po oddelkih):
Nika Prijatelj (1.a), Mojca Bratun (1.b), Jana Poljšak (2.b), Romana Jager (3.a), Merima
Košorok (4.a), Jana Jančar (4.c), Mateja Svet (5.a), Urška Kuder (6.a), Petra Grabner (6.b),
Martin Konjajev (7.b), Tomaž Dečman (8.b)
Predstavniki OŠ Kašelj:
Mag. Tanja Rozman (pomočnica ravnatelja), Kristina Janc (skrbnica šolskega sklada), Mag.
Nina Mesner (psihologinja), Nataša Hozjan Breznjik (socialna delavka)
Odsotni:
Predstavniki staršev učencev (po oddelkih):
Amin Ota (2.a), Helena Dimnik (2.c), Suzana Pilić (3.b), Petra Gruden (4.b), Sandra Peterca
Poznik (5.b), Suzana Pilić (5.c), Tanja Gašperlin (7.a), Edita Botonjić (8.a), Matjaž Beričič (9.a)

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

Potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev
Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
Odgovori na prejeta vprašanja staršev
Pobude, predlogi

**************************
AD/1
Sprejemanje dnevnega reda 4. rednega sestanka Sveta staršev.
SKLEP št. 1
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj so potrdili dnevni red 4. redne seja Sveta staršev OŠ Kašelj.

AD/2
Potrjevanje zapisnika 3. redne seje Sveta staršev.
SKLEP št. 2
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj so potrdili zapisnik 3. seje z dne, 01.03.2018.

AD/3
Predstavniki Sveta staršev so spisek šolskih potrebščin prejeli skupaj z vabilom na sejo.
Predstavnica šolskega sklada Kristina Janc je predstavila predvidene spremembe šolskega
učbeniškega sklada, vključno s spremembami, ki so jih naredili že po prejetju spiska. Za leto
2018/2019 je uvedena sprememba pri 1. razredih in tako letos šolski sklad prvič krije stroške
učbenikov in delovnih zvezkov za prvošolce v celoti. Delovni zvezki po končanem šolskem
letu tako ostanejo učencem.
Pripombe in vprašanja na izbor delovnih zvezkov:
Predstavniki sveta staršev so dali pripombo na izbor delovnih zvezkov za matematiko v 4. in
5. razredu ter na delovni zvezek za angleščino v 4. in 5. razredu. Opozorili na to, da je bila, s
strani šole, krivda za slabe rezultate NPZ in slabo predznanje otrok delno pripisana tudi slabi
izbiri delovnih zvezkov v nižjih razredih, ter na Analizo delovnih zvezkov, ki jo je pripravil
Zavod RS za šolstvo v letu 2017. V tej Analizi je zelo slabo ocenjen predvsem delovni zvezek
za matematiko Radovednih 5 za 5. razred.
Odgovor šole:
Delovni zvezek Radovednih 5 za matematiko za 5. razred je bil na seznam uvrščen
pomotoma. Izbran je drug delovni zvezek, ki je na novem spisku. Učitelji 4. razredov vztrajajo
pri izbiri delovnih zvezkov Radovednih 5 za matematiko.
Glede na to, da ima ta generacija v nasprotju s prejšnjimi angleščino že od 1. razreda, se je
zamenjal tudi učni komplet za angleščino v 4. in 5. razredih. Na novem spisku so novi delovni
zvezki.

SKLEP št. 3:
Svet staršev OŠ Kašelj je soglasno potrdil skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019.

AD/4
Svet staršev je obravnaval odgovore vodstva šole na prejeta vprašanja staršev, ki so jih
predhodno posredovali predstavniki staršev po oddelkih.

ZDRAVA PREHRANA
Vprašanje:
Starši še vedno opozarjajo, da je pri šolski prehrani preveč sokov in predelanih izdelkov ter si
želijo več zdrave prehrane.
Odgovor:
Šola se trudi, da bi bilo čim manj sladkanih pijač in čim več zdrave prehrane. Do 31. 8. 2018
so še vezani na pogodbo javnega naročila za naročanje sokov od proizvajalca Nektar Natura,
d. o. o. Dogovorimo se, da se nam na naslednjem Svetu staršev pridruži tudi vodja šolske
prehrane (g. Jani Polak).
ŠPORT IN MALICA:
Predlog:
Predlog, da bi urnik prilagodili tako, da učenci ne bi s polnimi želodci hodili na telovadbo.
Torej, da se športna vzgoja prestavi vsaj za kako uro po malici.
Odgovor:
Težavo predstavlja velika zasedenost telovadnice. Šola razmišlja o tem, da bi pričetek pouka
prestavila za 10 minut zgodnejši prihod v šolo in uvedli 2 glavna odmora in tako
razbremenili jedilnico, prav tako pa bi v tem primeru lažje uredili težave s športno vzgojo in
malice.
INTERESNE DEJAVNOSTI:
Pripomba
Dana je bila pripomba na urnik - otroci morajo med koncem pouka in interesno dejavnostjo
precej časa čakati. Problem je pri tistih, ki niso iz tega okoliša še toliko večji, s tem da se
pred šolo ne smejo zadrževati. Prav tako na spletni strani nikjer ni urnika interesnih
dejavnosti (urnik se je med začetno prijavo in dejanskim izvajanjem spremenil), prav tako
ni nobenih obvestil kdaj katera dejavnost odpade. Želja je tudi, če je možno, da se
interesne dejavnosti za isti razred prekrivajo v najmanjši možni meri.
Predlog:
Obveščanje o spremembah tako na spletni strani kot na maile (oziroma po sms-ih). Urnik na
spletno stran, da si lahko otroci urnik tudi sami pogledajo. Bolj zgodnje ure interesnih
dejavnosti.
Odgovor:
Za naslednje leto se bo naredila mailing (ali sms) lista za obveščanje staršev glede
sprememb urnika interesnih dejavnosti oziroma če bo dejavnost odpadla.
Vse ostale informacije dobijo otroci v šoli in jih ne bodo objavljali na spletni strani šole ali
sporočali po mailing listi, saj si želijo tudi bolj samostojnih otrok.
DNEVI DEJAVNOSTI:
Pripomba:
Želja je, da bi bilo tudi o dnevih dejavnosti več obveščanja - ura odhoda, prihoda, kaj
potrebujejo s sabo in stroškovnik - v glavnem vse potrebne informacije. Sicer jih otroci
dobijo v šoli, vendar je problem kadar otrok manjka. Starše zanima tudi stroškovnik.

Željo imajo, da bi bili čim manj stroškov s temi dejavnostmi oziroma da so stroški vnaprej
predvideni in so starši o tem seznanjeni.
Predlog:
Bi bilo možno te informacije dajati na spletno stran šole?
Odgovor:
Vseh informacij žal ne morejo dajati na spletno stran šole, sicer pa so o vseh stroških otroci
obveščeni, stroškovnik je predstavljen tudi na Seji staršev.
SPLETNA STRAN:
Pripomba:
Spletna stran šole še ni prenovljena. O tem smo že govorili na prejšnjih Svetih staršev, zato
starše zanima kaj je novega?
Odgovor:
Šola je vsem staršem poslala vprašalnih glede ureditve spletne strani in pomoči pri tem kaj
na spletni strani pravzaprav pogrešamo. Odziva praktično ni bilo. Šola še vedno poziva
starše, podajo pripombe in predloge za izboljšanje spletne strani.
ODZIVNOST NA MAILE:
Pripomba:
Posamezni učitelji ne odgovarjajo na e-pošto, zato starši velikokrat ne vemo niti ali je učitelj
opravičilo, obvestilo ip. dobil. Želeli bi vsaj potrditev prejema e-pošte.
Odgovor:
Vodstvo bo opozorilo učitelje.
NASILJE, IZSILJEVANJE IN USTRAHOVANJE:
Pripomba in vprašanje:
Dana je bila pripomba glede kritičnega stanja nasilja v šoli in na zunanjih površinah šole.
Prav tako je bila dana pripomba na ustrahovanje in izsiljevanje nekaterih učencev.
Postavljeno je bilo vprašanje glede odzivnosti šole in načina reševanja problemov!
Odgovor:
Šola na sestanek povabi starše tistih, za katere je bil podan sum na nasilje, ustrahovanje in
izsiljevanje. Nekateri starši s šolo sodelujejo, drugi žal ne. Šola zato prosi vse starše, da
vsako nasilje, izsiljevanje in ustrahovanje prijavijo tako policiji kot tudi šoli, da bodo zadeve
lažje reševali in da bodo z njimi seznanjeni. Šola se trudi, da bi zadevo rešili na najboljši
možen način in da bi se otroci v šoli počutili varne.
SKLEP št. 4:
Ker je pomembno, da se težav z nasiljem zavedajo vsi in da si pred njim nihče ne zatiska oči,
so predstavniki staršev predlagali še, da bi tudi starši otrok, ki niso udeleženi v nasilju na
nobeni strani, s strani šole dobili splošne informacije o aktualnih težavah in priporočila za
pogovore s svojimi otroci v smislu preventive razraščanja posameznega nasilja.
RECEPTOR:
Vprašanje:
Predstavniki staršev so vprašali ali res receptorja ni več na šoli ter kako bo šola reševala to
Odgovor:
Receptor je dal odpoved in ga ni več na šoli. Do konca šolskega leta novega receptorja ne bo,
kasneje pa se bodo v šoli še odločili kako naprej.

SKLEP št. 5:
Glede na to, da na šoli obstaja problem z nasiljem, na šolskem dvorišču pa tudi z drogami ter
da je receptor, ki je bil na šoli, velikokrat tudi to uspešno reševal, se predstavniki staršev ne
strinjamo, da vlogo receptorja prevzamejo otroci in se zavzemamo za to, da se zaposli nov
receptor.
POHVALE:
Predstavniki staršev so še posebej pohvalili nekatere predstavnike šole in učitelje:
Ga. Nina Mesner, pri zavzemanju za pomoč otrokom je neverjetna,
Ga. Nataša Hozjan Breznjik, predvsem pri problemu nasilja,
Ga. Nina Korošec, ki otroke jemlje kot svoje,
Ga. Jožica Šubelj, ki je učiteljica na mestu in vsem pomaga iskati izhode iz težav,
Ga. Petra Grum,
Ga. Ksenija Pirih Tavčar.

Zapisala:
ga. Urška Kuder

Predsednica Sveta staršev:
ga. Mateja Svet

