Svet staršev
OŠ Kašelj

ZAPISNIK
1. redna seja Sveta staršev OŠ Kašelj, ki je bila v sredo, dne 28.9.2016, ob 18:00 v prostorih
OŠ Kašelj, učilnica N38.
Prisotni:
Predstavniki staršev učencev OŠ Kašelj (po oddelkih): 1. a, 1. b, 1. c, 2. a, 2. b, 3.a , 3. b, 4. a,
4. b, 5. a, 5. b, 6. b, 7. a, 7. b, 8. a, 9. a in 9. b.
Predstavniki OŠ Kašelj:
Matjaž Zajelšnik (ravnatelj), mag. Tanja Rozman (pomočnica ravnatelja), mag. Nina Mesner
(svetovalna delavka).

Odsotni:
Predstavnik staršev 6. a razreda, iz 8.b razreda - predstavnik ni bil izvoljen.
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 2015/2016,
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/2017,
6. Predstavitev nadstandardnih dejavnosti v okviru LDN šole v šolskem letu 2016/2017,
7. Pobude, predlogi, odgovori.
**************************
AD/1
Dne, 28. 9. 2016, so se predstavniki oddelkov, ki so bili potrjeni za predstavnike v Svetu staršev
OŠ Kašelj, sestali na 1. redni seji Sveta staršev OŠ Kašelj. Ravnatelj, gospod Matjaž Zajelšnik, ki
je skladno s pravili sklical prvo sejo Sveta staršev, je poročal o tem, da je od skupno 19
oddelkov OŠ Kašelj svoje predstavnike v Svetu staršev šole izvolilo le 18 oddelkov. Oddelek 8.b
razreda v Svetu staršev trenutno nima svojega predstavnika.

Ravnatelj je na novo izvoljenim članom na kratko predstavil sestavo Sveta staršev in obrazložil
osnovna pravila delovanja tega organa, ki so sledeča:
 predlaganje nadstandardnih programov,
 dajanje soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah in programih,
 dajanje mnenja o predlogu programa razvoja šole in o letnem delovnem načrtu,
 razpravljanje o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,
 obravnavanje pritožb, pohval, mnenj, pripomb, pobud staršev v zvezi z vzgojnoizobraževalnim delom,
 voli predstavnike v Svet šole; in opravlja druge naloge v skladu z Zakonom o osnovni
šoli.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 1:
Dne, 28.9.2016 je bil konstituiran Svet staršev OŠ Kašelj za šolsko leto 2016/2017.

AD/2
Ravnatelj je pozval, da člani Sveta staršev izvolijo predsednika Sveta staršev OŠ Kašelj in
njegovega namestnika. Za izvedbo volitev je potrebna prisotnost večine članov Sveta staršev.
Volitve so neposredne. Prisotni člani Sveta staršev se lahko odločijo za javne ali tajne volitve.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 2:
Svet staršev se soglasno potrdi, da se volitve predsednika in njegovega namestnika izvedejo
javno.
Ravnatelj je pozval člane Sveta staršev, da oblikujejo kandidatno listo za izvolitev predsednika
Sveta staršev. Člani Sveta so podali svoje predloge. Predlagana je bila samo ena kandidatka, ki
je izrazila ustno soglasje k svoji kandidaturi. Svet staršev je z javnim glasovanjem potrdil
kandidatko s 17 glasovi ZA. En član se je glasovanja VZDRŽAL.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 3:
Predsednica Sveta staršev za šolsko leto 2016/2017 je SIMONA JUVAN (predstavnica staršev
9.a oddelka).
Na enak način je potekalo tudi imenovanje namestnika predsednice Sveta staršev. Člani Sveta
staršev so predlagali samo eno kandidatko, ki je izrazila svoje ustno soglasje h kandidaturi.
Svet je predlagano kandidatko z javnim glasovanjem potrdil s 17 glasovi ZA. En član se je
glasovanja VZDRŽAL.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 4:
Namestnica predsednice Sveta staršev za šolsko leto 2016/2017 je MATEJA SVET (predstavnica
staršev 4.a oddelka).

AD/3
Predsednica šolskega Sklada ga. Nevenka Zupančič Oletič je na kratko predstavila poročilo o
delovanju šolskega Sklada.
Šolski Sklad je imel na dan 31.8.2016 končno stanje sredstev v višini 2.083,09 EUR. Začetno
stanje dne, 1.9.2015 je znašalo 2.170,92 EUR, prihodki v šolskem letu 2015/2016 so znašali
1.232,00 EUR in odhodki 1.319,83 EUR.
UGOTOVITVENI SKLEP št.5:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil s poročilom predsednice šolskega sklada OŠ Kašelj.
AD/4
Pomočnica ravnatelja OŠ Kašelj mag. Tanja Rozman je predstavila Letno poročilo o vzgojnoizobraževalnem delu OŠ Kašelj v šolskem letu 2015/2016.
Povprečna ocena uspeha učencev OŠ Kašelj je bila zelo visoka. Učenci 9. razredov so bili pri
nacionalnem preverjanju znanja pri vseh predmetih zelo uspešni in povprečen uspeh je bil pri
vseh predmetih visoko nad slovenskim povprečjem. Učenci OŠ Kašelj so se v pričujočem
šolskem letu udeležili različnih tekmovanj, kjer so dosegli zelo dobre rezultate. Izpeljanih in
uspešno zaključenih je bilo več raziskovalnih projektov. Izpeljani so bili vsi predvideni tabori
ter dodatni tabor za nadarjene učence 4. in 5. razredov.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 6:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil z Letnim poročilom o vzgojno-izobraževalnem delu v
šolskem letu 2015/2016.

AD/5
Pomočnica ravnatelja mag. Tanja Rozman je predstavila nadstandardne dejavnosti v okviru
Letnega delovnega načrta OŠ Kašelj za šolsko leto 2016/2017.
Predstavljene so bile planirane šole v naravi in tabori za učence 2., 4., 5., 6., 7., 8. razreda ter
tabor za nadarjene učence. Predstavljeni so bili tudi dnevi dejavnosti za učence vseh razrednih
stopenj, ki bodo organizirani v okviru kulturnih, naravoslovnih, tehničnih in športnih dni.

UGOTOVITVENI SKLEP št. 7:
Svet staršev OŠ Kašelj je potrdil nadstandardne dejavnosti šole v okviru Letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2016/2017.
AD/6
Ravnatelj g. Matjaž Zajelšnik je predstavil Letni delovni načrt OŠ Kašelj za šolsko leto
2016/2017.
Ravnatelj predstavnike staršev seznani s podatkom, da je, da je v šolskem letu 2016/2017 na
šoli oblikovanih 19 oddelkov – 7 oddelkov v I. triadi, 6 oddelkov v II. triadi in 6 oddelkov v III.
triadi. Vsako šolsko leto se povečuje skupno število učencev na šoli. V nadaljevanju je ravnatelj

predstavil razširjeni program življenja in dela šole, kjer so bile vpeljane tudi nekatere novosti
kot na primer: novi izbirni predmeti v vseh treh triadah, pričetek izvajanja NIP angleškega
jezika v 1. razred ipd. Glede vpeljave tretjega tujega jezika, kot neobveznega predmeta v tretji
triadi – zaradi premajhne interesa se tretji tuj jezik ne izvaja. Trenutno se na šoli izvaja 19
projektov, šola pa čaka še na nekatere predvidene razpise MOL. Interesne dejavnosti za
učence OŠ Kašelj se bodo pričele izvajati 1. oktobra 2016. Jutranja telovadba za učence nižjih
razredov se bo predvidoma izvajala 3x tedensko, vendar pa vodstvo šolo v tem trenutku še
čaka na končno potrditev izvajalca.

UGOTOVITVENI SKLEP št. 8:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil z Letnim delovnim načrtom šole za šolsko leto 2016/2017.

Zapisala:
mag. Petra Gruden

Predsednica Sveta staršev:
Simona Juvan

