Svet staršev
OŠ Kašelj

ZAPISNIK
2. redna seja Sveta staršev OŠ Kašelj,
ki je bila v ponedeljek, dne 20.2.2017, ob 17:30
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. b,
5. b, 6. a, 6. b, 7. b, 9. a.
Predstavniki OŠ Kašelj:
Matjaž Zajelšnik (ravnatelj), mag. Tanja Rozman (pomočnica ravnatelja), Nataša Hozjan Breznjik
(svetovalna delavka).

Odsotni:
Predstavniki staršev učencev (po oddelkih): 4. a, 5. a, 7. a, 8. a, 8. b, 9. b
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev OŠ Kašelj
2. Učno-vzgojni rezultati ob koncu I. ocenjevalnega obdobja šolskega leta 2016/2017
3. Realizacija Letnega delovnega načrta šole ob koncu I. ocenjevalnega obdobja šolskega leta
2016/2017
4. Informacija o vpisu v 1. razred za šolsko leto 2016/2017
5. Aktualne zadeve in odgovori na prejeta vprašanja staršev
6. Pobude, predlogi

**************************

AD/1
Člani Sveta staršev OŠ Kašelj so potrdili zapisnik 1. seje z dne, 28.9.2016.

AD/2
Pomočnica ravnatelja mag. Tanja Rozman predstavi rezultate ob koncu I. ocenjevalnega
obdobja šolskega leta 2016/2017. Ob koncu prvega ocenjevalnega obdobja, 31.1.2017, je bilo
na šoli 34 učencev, ki niso dosegali minimalnih standardov znanja. Na razredni stopnji je bilo
takih 8 otrok, na predmetni stopnji pa 26. Največ učencev ima težave pri enem predmetu (18),
6 pa je takih, ki imajo težave pri dveh predmetih, 5 učencev pa ima težave pri treh predmetih.
Na šoli so tudi trije učenci, ki imajo težave pri večjem številu predmetov, dva učenca pa zaradi
statusa tujca v letošnjem letu še nista ocenjena. Največ nezadostnih ocen imajo učenci pri
matematiki (18), sledita pa ji tuji jezik angleščina (8) ter naravoslovje (6) in fizika (6).
UGOTOVITVENI SKLEP št. 1:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil z rezultati ob koncu I. ocenjevalnega obdobja šolskega leta
2016/2017.

AD/3
Na seji je bila predstavljena realizacija Letnega delovnega načrta šole ob koncu I.
ocenjevalnega obdobja leta 2016/2017. Letni delovni načrt OŠ Kašelj je na 1. seji sveta staršev
dne, 29. 9. 2016, potrdil in sprejel Svet OŠ Kašelj.
ORGANIZACIJA:
Na šoli je trenutno 441 oz. 442 učencev. Podaljšano bivanje obiskuje manj otrok, kot je bilo
prvotno planirano, zaradi česar se skupine po 15.00 združujejo. V mesecu oktobru 2016 se je
stanje na področju OPB umirilo, skupine pa so se zapolnile skladno z normativi Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Zaradi izkazane neresnosti pri prijavah učencev v OPB, bo šola
za šolskem letu 2017/2018 pri zbiranju prijav za OPB uvedla določene spremembe.
Zaradi daljše bolniške odsotnosti učiteljice Petre Grum, jo v tem obdobju nadomešča učiteljica
Lucija Šolinc Ovtar, ki se je že zelo dobro prilagodila novemu šolskemu okolju.
REALIZACIJA PROGRAMA:
Obvezni programi se realizirajo skladno s potrjenim programom. V 7. razredu je prišlo do
manjših sprememb pri organizaciji dnevov dejavnosti, zaradi uvedbe dodatne ŠVN.
Pri razširjenem programu dela šole je prišlo do nekaterih sprememb, in sicer se pojavljajo
težave v sklopu neobveznih izbirnih predmetov pri vpisu in izpisu le-teh od 4.- 6. razreda. Med
učenci 7. - 9. razredov ni bilo zanimanja za II. tuj jezik kot neobvezni izbirni predmet.
V sklopu realizacije šole v naravi in taborov je ravnatelj poročal, da so bile že realizirane:
naravoslovna šola v naravi za 2. razred, plavalna šola v naravi za 5. razred, zimska šola v naravi
za 6. razred in tabor za nadarjene učence.

Na področju raziskovalne dejavnosti so raziskovalne naloge v nastajanju. Vsi planirani projekti
se uspešno izvajajo. Trenutno aktualna projekta sta Zmajev karneval (priprava na pustno
povorko v okviru MOL) ter Eko šola in Eko paket.
V sklopu tekmovanj in prireditev je ravnatelj poročal, da so bili uspešno izvedeni dogodki:
Božični bazar, novoletna prireditev učencev OŠ Kašelj za starše in projekt izvedbe slovenskega
kulturnega praznika – Prešernov dan.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 2:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil z realizacijo Letnega delovnega načrta šole ob koncu I.
ocenjevan obdobja šolskega leta 2016/2017.

AD/4
Ravnatelj je podal informacijo o vpisu v 1. razred za šolsko leto 2017/2018. Vpis prvošolcev je
potekal 14. in 15. februarja 2017. Po podatkih je v okolišu Kašelj 42 otrok, ki naj bi obiskovali
obiskovati 1. razred v prihajajočem šolskem letu. 37 otrok se je v roku vpisalo v OŠ Kašelj, 4
otroke so starši vpisali drugam, starši 1 otroka pa se niso odzvali na vabilo. Od 37 vpisanih
otrok, so starši 4 otrok podali vlogo za preložitev šolanja. Letošnji generaciji se bo priključilo
še 6 otrok, katerih starši so njihovo šolanje preložili v lanskem letu. OŠ Kašelj je prejela 13 vlog
za šolanje otrok na OŠ Kašelj iz drugih šolskih okolišev. Ravnatelj je povedal, da glede tega še
potekajo dogovori s sosednimi šolami (OŠ Polje in OŠ Zalog). V šolskem letu 2017/2018 sta
predvidena 2 oddelka prvega razreda..
UGOTOVITVENI SKLEP št. 3:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil z informacijo o vpisu otrok v 1. razred za šolsko leto
2017/2018.

AD/5
Svet staršev je obravnaval odgovore vodstva šole na prejeta vprašanja staršev, ki so jih
predhodno posredovali predstavniki staršev po oddelkih.

1. VPRAŠANJE
Neodštevanje odjavljenih malic na položnicah. Vedno znova je potrebno spominjati
računovodstvo in pošiljati dokaze o odjavi. Ali je kriv sistem odjavljanja, ali bolj natančno
spremljanje in upoštevanje odjavljenih malic?
Ravnatelj odgovarja, da so odjave obrokov učencev, ki so določen dan odsotni, možen na 3načine: preko spletne strani (kuhinja – hitra odjava), preko tajništva in računovodstva in preko
e-pošte prehrana@oskaselj.si. Vse prispele odjave se redno evidentirajo. Za to so pristojni:
poslovna sekretarka, vodja šolske prehrane, kuharica, računovodstvo idr.
Ravnatelj tudi poudarja, da lahko občasno prihaja do napak (spregleda se odjava, informacije
oz. podatki ne prispejo do računovodstva…), vendar pa so vse napake odpravljene takoj, ko
starši o le-teh obvestijo šolo (šola posreduje novo položnico s popravljenim obračunom

obrokov učenca). Ravnatelj je o težavah dodatno opozoril vse pristojne za šolsko prehrano na
OŠ Kašelj.
Starši naj bodo pri pregledu zapisa na položnici še posebej pozorni na kolono količina + (kjer
so navedeni delovni dnevi) in kolono količina – (kjer so zavedene vse odjave od obrokov).
Dogaja se, da starši na ti dve rubriki niso preveč pozorni, zaradi česar lahko prihaja do
kasnejšega negodovanja staršev.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 4:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil s pojasnilom in odgovorom vodstva šole.

2. VPRAŠANJE
Najprej bi radi pohvalili dejstvo, da je bilo letos zelo natančno opredeljeno za vsak razred
posebej kaj morajo otroci prinesti prvi dan v šolo, kar je seveda znatno pomagalo vsem pri
pripravi na prvi dan šole. Vendar pa so se potem otroci (konkretno govorimo za 2. razred), ki
so morali prvi dan s seboj poleg torbe prinesti še vse potrebščine za likovno umetnost (škatlo s
potrebščinami, velike risalne liste) znašli skupaj s starši v strašni gneči v hodniku šole. Preden
bi lahko šolske torbe, obutev, potrebščine odložili v razred so morali z vsemi stvarmi v
telovadnico…skratka gre za 6-7 letne otroke, ki se v takšni situaciji še težko znajdejo in je za
njih stresna, še posebno če pridejo sami.
Vodstvo šole predlaga, da bi v prihodnje vsaj otrokom prve triade (1-3 razred) prvi dan šole
dali navodila (morda preko spletne strani), naj jih starši (ali pa če pridejo sami) pripeljejo v
razrede, ki so vnaprej označeni (1A, 2B, 3A…), kjer lahko vse stvari odložijo. Tam jih bo pričakal
njihov učitelj in jih nato odpeljal na pozdravni govor v telovadnico.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 5:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil s pojasnilom in odgovorom vodstva šole.

3. VPRAŠANJE
Ali se šola skupaj z MOL pripravlja na povečanje števila šoloobveznih otrok - v šolskem okolišu
naj bi se v naslednjih letih veliko gradilo?
Ker je bilo prvotno vprašanje zastavljeno v daljši obliki, ga je ravnatelj predstavil in podal
odgovore v treh delih.
3.a
Ali obstaja akcijski načrt širitve prostorskih kapacitet v primeru planiranih novogradenj?
Vodstvo šole odgovarja, da je predvidena širitev prostorskih kapacitet v okviru obstoječe
stavbe in sicer gre za celovito obnovo prostorov nad športno dvorano. Na tak način bo OŠ
Kašelj pridobila 3 nove učilnice. Predvideno pa je tudi povečanje oz. razširitev šolske jedilnice.
Za oba planirana posega je bil v letu 2016 izdelan Idejni projekt prenove. V naslednjih letih pa
je predvidena tudi izdelava Idejnega projekta širitve novega dela šole (s tem bi OŠ Kašelj
pridobila 4 nove učilnice).

3.b
Na osnovi katerih kriterijev in informacij ocenjujete in spremljate trende vpisa otrok v šolo?
Vodstvo šole odgovarja, da spremljajo trende o vpisu otrok na osnovi št. rojstev v
posameznem letu (podatke posreduje ZD Polje) ter na osnovi statističnih podatkov o stalnem
prebivališču (MIZŠ).
3.c
Kako je MOL vključena v to dogajanje?
MOL je vključena v to dogajanje na osnovi sprejetih prostorskih načrtov MOL, na osnovi
prilagajanja šolskih okolišev ter na osnovi evidenc o številu rojstev.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 6:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil s pojasnilom in odgovorom vodstva šole.
4. VPRAŠANJE
Starši opažamo, da se je podražilo fotografiranje otrok na OŠ Kašelj. Zakaj je temu tako?
Pomočnica ravnatelja mag. Rozman odgovarja, da šola vsako leto izbere ustreznega ponudnika
med vsemi ponudniki, ki so svojo ponudbo do ustreznega roka posredovali na šolo. Ponudniki
ponujajo različne pakete, pri čemer šola osredotoča na osnovno ponudbo (resna in vesela
fotografija), vse ostale variante ponudnikov so opcijske, kar pomeni, da se starši za njih lahko
odločijo ali pa tudi ne.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 7:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil s pojasnilom in odgovorom vodstva šole.
AD/6
V sklopu pobud in pripomb so bile podane sledeče:
 PRIPOMBA
Starši 6.A razreda so podli pripombo glede vzgojno-kaznovalnih ukrepov, ki jih izvajajo
posamezni učitelji v tem razredu.
Pomočnica ravnatelja mag. Rozman odgovarja, da otroci niso bili kaznovani, ampak je bil zgolj
vzpostavljen red/nadzor celotnega razreda s strani pristojnih učiteljev.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 8:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil s pojasnilom vodstva šole.
 PREDLOG
Predstavnica Šolskega sklada ga. Nevenka Zupančič Oletič je poročala, da bo Sklad v kratkem
posredoval vsem staršem po oddelkih e-sporočilo s prošnjo, da starši po svojih najboljših močeh

pripomorejo k zbiranju sredstev za Šolski sklad. Poleg dopisa bo Sklad objavil prošnjo tudi na
1. strani spletne strani OŠ Kašelj.
Predstavniki Sveta staršev predlagajo, da Sklad pri zbiranju sredstev poskusi tudi z drugimi
oblikami zbiranja denarja, kot na primer: organizacija srečelova ob različnih dogodkih, ki jih
prireja OŠ Kašelj, peka in prodaja sladic (npr. prodaja piškotov na Novoletnem bazarju),
predstavniki staršev v Svetu staršev naj dodatno apelirajo na starše po oddelkih.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 9:
Predstavniki Sveta staršev bodo podali dodatne informacije o možnostih zbiranja sredstev za
Šolski sklad na razrednih sestankih in preko e-sporočil staršem posameznih oddelkov.
 PREDLOG
Predlaga se, da bi se na posameznih razrednih stopnjah ukinili (nepotrebni) delovni zvezki, s
čimer bi se bolj spodbujala pismenost in ustvarjalnost otrok ter njihove učne in delovne navade.
Ravnatelj bo omenjeni predlog predstavil na naslednjem učiteljskem zboru OŠ Kašelj.
UGOTOVITVENI SKLEP št. 10:
Svet staršev OŠ Kašelj se je seznanil s pojasnilom vodstva šole.
 POHVALA
Predstavnica Sveta staršev je podala pohvalo za šolsko psihologinjo mag. Nino Mesner, ki je
učinkovito in uspešno rešila nastalo situacijo na šolskem igrišču.
 POHVALA
Predstavnica Sveta staršev 5.B je podala pohvalo za delo učiteljice 5. b razreda, ki odlično
motivira in spodbuja učence ter z njimi gradi dobre odnose.
 POHVALA
Predstavnica Sveta staršev 1.B razreda je podala pohvalo za vodstvo OŠ Kašelj, ker je uspelo
oblikovati manjše oddelke 1. razredov v šolskem letu 2016/2017.

Zapisala:
mag. Petra Gruden

Predsednica Sveta staršev
Simona Juvan

