OŠ Brinje Grosuplje
Ljubljanska 40a
Grosuplje
ZAPISNIK
3. seje sveta staršev, ki je potekala dne 9. 6. 2014 v atriju OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska
40a, Grosuplje, od 19.00 do 20.20.
Prisotni: Samir Gutić, Bojana Florjančič, Alen Vujanič, Primož Zaletelj, Maja Kokot, Raša
Urbas, Henrik Premru, Nataša Kraljič Černe, Urška Lavrih, Nejka Štibernik, Petra Skočir,
Alojz Anžlovar, Matejka Knez, Domen Ponikvar, Milena Mehle, Barbara Podlesnik Šašek,
Lara Romih, Nina Vidic, Marija Petra Berčan (člani), Irena Kogovšek (ravnateljica), Sonja
Psaltirov (pom. ravnateljice in zapisnikarica).
Odsotni: Špela Ivanovič, Petra Bevek, Mojca Smrkolj, Klavdija Vidov, Ana Angela Kumer,
Jožica Miklič Papež, Suzana Rozina, Tomislav Omejec, Tatjana Burnar, Antonija Škulj,
Mirzan Rušiti, Ivica Šircelj, Tina Centa.
Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnikov in realizacija sklepov 1. in 2. (korespondenčne) seje.
2. Soglasje k sklepu nabavnih cen delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
šolsko leto 2014/15.
3. Predlogi za letni delovni načrt za šolsko leto 2014/15.
4. Informacije, vprašanja, predlogi in pobude.
1.
Ob pregledu zapisnikov 1. in 2. (korespondenčne) seje sveta staršev je bilo ugotovljeno, da so
bili sklepi realizirani.
Na 1. seji sveta staršev je predstavnica staršev 6. a postavila vprašanje glede škodljivosti
namestitve transformatorjev fotovoltaične elektrarnena eno od zunanjih šolskih sten. Za
mnenje smo zaprosili 3 ustanove. Dve sta odgovorili, da nista pristojni za izdajo tovrstnih
mnenj, s Fakultete za elektrotehniko pa so odgovorili, da so transformatorji nameščeni v
skladu z vsemi veljavnimi predpisih in zatorej zdravstveno niso škodljivi.
2. seja je bila korespondenčna in je potekala zaradi pridobitve soglasja sveta staršev glede
vključitve naše šole v postopno uvajanje prvega tujega jezika (angleščina) v 2. razred v
šolskih letih 2014/15 in 1015/16. Soglasje je bilo pridobljeno, vendar nismo bili izbrani med
prijavljenimi šolami, čeprav za izvajanje angleščine v 2. razredu izpolnjujemo vse pogoje.
SKLEP 1: Zapisnika 1. in 2. seje se sprejmeta v predlagani obliki.
2.
Člani sveta staršev so v gradivu ob vabilu na sejo prejeli seznam vseh DZ in ostalih učnih
gradiv za posamezne razrede za naslednje šolsko leto. Seznam bodo dobili tudi učenci.
Ravnateljica je povedala, da se na šoli vsa leta trudimo, da je strošek staršev za nakup učnih
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gradiv čim manjši. Poudarila je, da učencem iz socialno šibkejših družin in OŠPP Rdeči križ
in Karitas sofinancirata nakup DZ in drugih šolskih potrebščin.
G. Alen Vujanič je predlagal ustanovitev sklada, v katerega bi starši prostovoljno prispevali
denar za nakup DZ učencem iz socialno šibkejših družin. Ga. Mehle pa je v ta namen
predlagala razširitev šolskega sklada. Predloga nista bila podprta s strani ostalih članov, saj
podobni poizkusi v preteklih letih niso zaživeli.
SKLEP 2: Svet staršev daje pozitivno soglasje k skupni nabavni ceni DZ in drugih učnih
gradiv za posamezni razred za šolsko leto 2014/15.
3.
Ravnateljica je prisotne pozvala k predlogom za letni delovni program za šolsko leto 2014/15.
Predstavnica 2. c oddelka je povprašala, kdaj lahko petošolec, ki je bil neuspešen pri
opravljanju kolesarskega izpita, ponovno opravlja ta izpit. Hkrati je izrazila željo po boljši
komunikaciji in obveščenosti staršev o terminu izpita, datum bi lahko bil objavljen tudi na
šolski spletni strani. Ravnateljica je pojasnila, da bo učenec lahko opravljal kolesarski izpit
naslednje šolsko leto kot šestošolec. Svetovala je, naj se za več informacij starši obrnejo na
mentorici kolesarskega krožka, ge. Žitnik in Flisar.
Ravnateljica je apelirala na člane, naj prenesejo na ostale starše priporočilo za obvezno
udeležbo učencev na dnevih dejavnosti. Dogaja se, da učenci ostajajo doma, starši pa jim
napišejo opravičilo, čeprav niso bolni. Šola oz. ostali učenci imajo zaradi odsotnosti sošolcev
večje stroške pri plačilu naročenih avtobusov, saj se dogaja, da moramo že naročeni avtobus
zaradi premajhnega števila udeležencev odpovedati. Ravnateljica je hkrati pojasnila, da ne gre
za problem plačila stroškov, ker tistim, ki tega ne zmorejo, krijemo stroške iz šolskega sklada.
Ga. Vidic je predlagala, da starši pisno prijavijo otroka na dan dejavnosti, s čimer se obvežejo
k plačilu stroškov.
SKLEP 3: Za dneve dejavnosti, ki se dogajajo zunaj šolskega prostora in so povezani s
plačilom stroškov, bodo starši pisno obveščeni. Prav tako bodo otroka pisno prijavili na
določeno dejavnost in s tem zagotovili plačilo potrebnih stroškov.
Predstavnica staršev učencev 2. razreda je pohvalila navajanje učencev na skrb za šolski vrt in
delo na njem. Dejavnost zelo priporoča tudi za naprej.
Ravnateljica se je javno zahvalila ge. in g. Smrkolj za pomoč in sodelovanje pri načrtovanju
in izdelavi šolskega vrta.
Ga. Urbas je ponudila dejavnost Naravoslovno tehniške fakultete, na kateri je zaposlena, kot
vsebino tehniških oz. naravoslovnih dni za naše učence. Dejavnosti so brezplačne in so s
področja grafike in tekstila. Ravnateljica bo ponudbo posredovala učiteljem, ki bodo za
naslednje šolsko leto načrtovali vsebine dni dejavnosti.
Ga Štibernik je pohvalila mednarodni projekt izmenjave naših in francoskih učencev in
predlaga, da s projektom nadaljujemo tudi naslednje šolsko leto.
3.


Na vprašanje, ali je možno ob otroškem igrišču položiti pralne plošče namesto
sedanjih votlih tlakovcev, je ravnateljica pojasnila, da plošč ne sme biti, ker je tam pot
za intervencijska vozila. Šola bo na Občino vložila predlog za asfaltiranje te poti.
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Ga. Kokot je predlagala postavitev zabojnika za papir pred šolo v času zaključka
pouka. Vanj naj bi učenci odvrgli zvezke in delovne zvezke. Ostali člani se s
predlogom niso strinjali. Učenci naj določene zvezke in DZ shranijo, ostalo pa
pripravijo za jesensko zbiralno akcijo papirja.
Ga. Kokot je vprašala, zakaj na šoli ob zaključku pouka ne organiziramo zaključne
prireditve za vse učence in starše, na kateri bi otroci prodajali svoje izdelke in kose
peciva, s čimer bi oddelki zaslužili.
Ravnateljica je pojasnila, da po predpisih v šoli ne smemo ponujati doma pripravljene
hrane. Za učence organiziramo in izvedemo zaključno prireditev z razglasitvijo »Naj
oddelkov« in podelitvijo priznanj določenim učencem.
Ga. Urbas je vprašala, zakaj učitelji matematike, slovenščine in angleščine v skladu z
dogovorom z učenci (v začetku šolskega leta) redno mesečno ne podeljujejo pohval
za opravljanje domačih nalog. Ravnateljica bo o tem povprašala določene učitelje.

Zapisnikarica:
Sonja Psaltirov

Predsednica sveta staršev:
Nejka Štibernik
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