OŠ Brinje Grosuplje
Ljubljanska 40a
Grosuplje

ZAPISNIK
2. seje sveta staršev, ki je potekala dne 4. 6. 2013 v zbornici OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska
40a, od 18.00 do 20.15.
Prisotni: Jasmina Gujtman, Alen Vujanić, Renata Perhaj, Primož Zaletelj, Alojz Anžlovar,
Maja Kokot, Borut Vagaja, Raša Urbas, Urška Lavrih, Irina Simič Osokina, Matejka Knez,
Majda Koščak, Ksenija Bernjak Prah, Igor Stanko, Domen Ponikvar, Nina Vidic, Aleš Lebar,
Lara Romih, Nina Kožar, M. Petra Berčan (člani), Irena Kogovšek (ravnateljica), Sonja
Psaltirov (pom. ravnateljice in zapisnikarica).
Odsotni: Petra Bevek, Mojca Smrkolj, Maja Škrjanc, Anton Fortuna, Nejka Štibernik,
Volodja Šiškovič, Jože Škrjanc, Tatjana Burnar, Branislav Pejić, Milena Mehle, Barbara P.
Šašek.
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika in realizacije sklepov 1. redne seje
2. Sklep o imenovanju odbora šolskega sklada
3. Učbeniki, delovni zvezki in učna gradiva za šolsko leto 2013/14
4. Evalvacija Vzgojnega načrta OŠ Brinje Grosuplje
5. Predlogi za letni delovni program za šolsko leto 2013/14
6. Informacije, vprašanja, pobude in predlogi

1.
Ob pregledu zapisnika 1. redne seje sveta staršev je bilo ugotovljeno, da so bili sklepi
realizirani.
Ob pregledu 4. sklepa je ravnateljica podkrepila željo šole po večjem sodelovanju staršev s
šolo. Predstavila je podatke o vedno slabšem obisku staršev na roditeljskih sestankih in
govorilnih urah (predstavljeno s PP predstavitvijo). Četudi starše v določenih primerih
individualno vabimo (po telefonu ali e-pošti) na pogovor, se le-ti vedno ne odzovejo.
Pripombe članov:
• Na pogovor v šolo navadno prihajajo starši, katerih otroci so vzorni učenci in nimajo
ne vedenjskih in ne učnih težav.
• Na razredni stopnji se starši vpisujejo na list (ki se nahaja na oglasni tabli pred
razredom ali je objavljen na spletu) in si s tem rezervirajo določen termin. Če je tabela
že polna, se ne morejo vpisati, čeprav bi želeli.
• Dobrodošlo je obveščanje staršev po e-pošti o posebnih dogodkih (slaba ocena,
vedenjski prekršek).
SKLEP 1: Zapisnik se sprejme v predlagani obliki. Ravnateljica bo pripombo o vpisu na
govorilne ure preverila.
2.
Članom upravnega odbora šolskega sklada je potekel mandat, zato je bilo potrebno imenovati
nove člane. Ravnateljica je pojasnila, da vanj predstavnike šole imenuje svet šole,
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predstavnike staršev pa imenuje svet staršev, in sicer po enega iz matične šole in obeh
podružničnih šol. Mandat članov traja 4 leta. Prisotni člani sveta staršev so predlagali za člane
šolskega sklada Rašo Urbas (matična šola), Petro Berčan (POŠ Polica) in Tatjano Klun
(OŠPP). Ga. Urbas in ga. Berčan sta se s predlogom strinjali, ga. Klun, ki je bila odsotna, pa
bo naknadno obveščena.
SKLEP 2: V odboru šolskega sklada starše zastopajo ge. Raša Urbas, Petra Berčan in Tatjana
Klun.
SKLEP 3: Upravni odbor šolskega sklada sestavljajo: Andreja Burja Suban, Erika L. Zaletelj,
Veronika Vidic, Sonja Psaltirov, Raša Urbas, Petra Berčan in Tatjana Klun.
Predlogi v zvezi z delovanjem šolskega sklada:
- Starši so predlagali, da bi za namen zbiranja sredstev za šolski sklad staršem razdelili
položnice (nakazilo izvršijo tisti, ki si to želijo).
- Na šolski spletni strani naj bo napisana številka računa, na katerega starši in ostali lahko
nakažejo denar kot donacijo v šolski sklad.
SKLEP 4: Na 1. roditeljskem sestanku bomo starše obvestili, da lahko prostovoljno donirajo
denarna sredstva v šolski sklad na račun, ki bo objavljen na šolski spletni strani.
3.
Kljub lani napovedanim spremembam svet staršev še vedno daje pisno soglasje k skupni
nabavni ceni učnih gradiv za določen razred. Ravnateljica je povedala, da imamo na naši šoli
cene teh gradiv nizke, ker imajo učenci manj delovnih zvezkov, učitelji pa se precej
poslužujejo fotokopiranja.
Predstavnica staršev iz POŠ Polica je vprašala, koliko so učenci 1. razreda uporabljali
Mlinček – Vadnica za slovenščino, ki ni bil na seznamu obveznih učbenikov, ga je pa
učiteljica priporočila in so ga na seznam dodali na 1. roditeljskem sestanku. Ravnateljica bo
preverila, ali so delovni zvezek uporabljali in v kolikšni meri.
SKLEP 5: Svet staršev daje pozitivno soglasje k skupni nabavni ceni DZ in drugih učnih
gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2013/14.
4.
Pri evalvaciji Vzgojnega načrta OŠ Brinje Grosuplje člani sveta staršev niso imeli pripomb in
predlogov. Ravnateljica jih je pozvala, da predloge in pripombe lahko pošljejo tudi kasneje po
e-pošti.
5.
Ravnateljica je prisotne pozvala k predlogom za letni delovni program za šolsko leto 2013/14.
Seznanila jih je, da nam je CŠOD odobril tedenske programe za vse posamezne razrede razen
za zimsko šolo v naravi. Če termina ne bomo dobili naknadno preko CŠOD, bomo kraj in
termin poiskali sami, vendar bodo v tem primeru stroški ZŠVN višji.
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Ravnateljica je prisotne seznanila s šolskim koledarjem za naslednje šolsko leto. Načrtovanih
ni delovnih sobot, zato je bil podan predlog, da bi z dvema delovnima sobotama nadomestili
2. in 3. januar 2014 (četrtek in petek). Člani sveta staršev so se v večini s predlogom strinjali,
vendar bo potrebno pridobiti še mnenje ostalih staršev. Svet je podal predlog, da se starše
otrok povpraša in da predstavniki razredov do konca šolskega leta o svoji odločitvi obvestijo
ravnateljico (osebno ali po e-pošti).
SKLEP 6: Člani sveta staršev pridobijo mnenje o nadomeščanju 2. in 3. januarja 2014 od
staršev svojega oddelka in rezultate čim prej posredujejo ravnateljici.
Starši poliških učencev so pripomnili, da so učenci spomladi v zelo slabi fizični kondiciji, pri
ŠVZ pa imajo takrat testiranje za ŠVK in tekmovanje v krosu. Predlagajo več telesne vadbe
med PB in več kondicijskih vaj v okviru ŠVZ. Predvsem so v času PB slabše organizirane
športne dejavnosti za dekleta.
SKLEP 7: Ravnateljica bo željo in priporočilo staršev po več telesne vadbe v času PB
posredovala učiteljem PB.
Podan je bil predlog, naj šola apelira na DMFA glede datuma matematičnega tekmovanja
Kenguru, ki vsako leto sovpada z otroškim dnevom v Planici (uradni trening tekmovalcev).
Ravnateljica je odgovorila, da je glede tega že kontaktirala z DMFA, Zvezo za tehnično
kulturo in MIZŠ, vendar od danega termina ne odstopijo, ker je Kenguru mednarodno
tekmovanje.
6.
Pobude in vprašanja:
• Ga. Gujtman je posredovala vprašanja staršev 1. c oddelka glede obstoja tega oddelka
naslednje šolsko leto (oddelek ima le 15 učencev) in glede učiteljice. Prav tako je bil
predlog staršev 1. c oddelka, naj bi se pouk začel ob 8. uri. Starši so tudi izrazili
potrebo po jutranjem varstvu učencev 2. razreda.
Ravnateljica je odgovorila, da bo oddelek 2. c naslednje šolsko leto zagotovo obstajal,
glede učiteljice pa ne more obljubiti, da bo ista kot letos. Pouk se na naši šole ne more
začeti ob 8. uri, ker sta začetek in konec pouka povezana s prevozi šolskih avtobusov
in organizacijo pouka OŠ L. Adamiča. Učence 2. razreda, ki potrebujejo jutranje
varstvo, priključimo skupinam prvošolcev do zapolnitve skupin, ostale pa vključimo v
varstvo vozačev.
• Glede šolske prehrane je bilo kar nekaj pripomb in predlogov, in sicer:
- v obroke šolske prehrane je vključenih preveč sladkih stvari;
- predlog za uvedbo vegetarijanskih obrokov za učence, ki jedo le tako hrano;
- razlika v sestavi in količini kosila med matično šolo in POŠ Polica;
- servirane jedi pri kosilu so mrzle.
Ravnateljica je na nekatere pripombe takoj odgovorila: sladkih stvari v prehrano ne
vključujemo pogosto, včasih jo vključimo zaradi želja učencev. Vegetarijanskih obrokov ne
smemo uvajati, ker smernice šolske prehrane zahtevajo mešano prehrano. Razlik med
kvaliteto in kvantiteto kosila na matični šoli in POŠ Polica ne sme biti; informacijo bo
ravnateljica preverila. Pri kosilu servirana hrana ni mrzla, ker je pripravljena, hranjena in
kontrolirana po načelih Haccapa.
• Predstavnica staršev s Police se je pozanimala, kakšni so kriteriji za udeležbo učencev
na nagradnem izletu glede na število učencev v oddelku oz. razredu. Ravnateljica je
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pojasnila, da so razredi v obeh podružničnih šolah manjši, zato gre na nagradni izlet
po 1 učenec iz vsakega oddelka. Če bodo oddelki številčnejši, bosta izbrana 2 učenca.
G. Stanko nas je seznanil z zadnjim dogajanjem v Zvezi aktivov svetov staršev, kjer
našo šolo zastopa skupaj z go. Štibernik. Z dogajanjem nas bosta še naprej sproti
obveščala. Ravnateljica je predlagala, naj zveza, če je mogoče, vpliva in posreduje pri
MIZŠ glede določenih napovedanih sprememb v šolstvu, s katerimi nismo zadovoljni
(odlog izvedbe pouka angleščine v 1. razredu in preklic uvedbe pouka drugega tujega
jezika).
G. G. Anžlovar sprašuje, ali obstaja prioriteta v šolah, kaj ob krčenju programov in
sredstev v šolstvu najprej ukiniti oz. okrniti. Ravnateljica je odgovorila, da imajo
naslednji teden ravnatelji posvet na MIZŠ in upa, da bodo o tem kaj več izvedeli.
G. Stanko je povprašal, kakšen je bil rezultat NPZ za devetošolce. Ravnateljica je
pojasnila, da imamo na razpolago le neuradne rezultate za 9. razred, vendar so
rezultati naših učencev glede na le-te pri slovenščini in matematiki nad slovenskim
povprečjem, pri angleščini pa so nekaj pod državnim povprečjem. Na vprašanje, kako
resno devetošolci vzamejo testiranje, je bil odgovor, da se pri obveznih predmetih kar
potrudijo, zelo nerealne rezultate pa smo dobili prejšnja leta pri predmetih, ki se v
okviru NPZ niso izvajali na naši šoli.
Starši 5. b so zelo zadovoljni s projektom Samostojno učenje in želijo, da ga imajo
učenci še naprej.
Predstavnica staršev 5. b je prenesla mnenje staršev tega oddelka o neprofesionalnem
delu dveh študentk, ki sta sodelovali v projektu ˝Lepo je živet˝. Vsebina projekta je
sicer dobra, le pristop obeh študentk ni bil primeren.
Šolski prevoz iz smeri Šmarje-Sap bo tudi naslednje šolsko leto potekal po ustaljenem
redu. Kombi prevoz do šolskega avtobusa pa dobijo tudi učenci iz Gorenje vasi.
Ga. Raša Urbas je predstavila problem prihoda v šolo učencev iz Jerove vasi, kjer ni
urejenih pločnikov, vozniki pa vozijo precej hitro. Starši so vlogo za ureditev prevoza
teh učencev že poslali na Občino, ga. Urbas pa apelira na šolo, da podpre to vlogo.

SKLEP 8: Šola bo na Občino Grosuplje posredovala želje in mnenja staršev za ureditev
varnega prihajanja učencev v šolo iz Jerove vasi.

Zapisnikarica:
Sonja Psaltirov

Voditeljica 2. seje sveta staršev:
Raša Urbas
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