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Zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/2021

Datum: 9.2.2021 Kraj: Konferenčna soba Zoom Trajanje: 18:00 -121:10

Prisotni predstavniki staršev: Janja Kastelec, Jože Šircelj, Uroš Hren, Maja Pohar I?erme, Urša Leah
Predalič, Tadeja Anžlovar, Marko Mehle, Tanja Bernetič Brentin, Nedeljka Jankovič, MiDana savič, Janez
Tomc, Nika Cernivec - Cilenšek, Edita Jankovič Macinič, Nina Daneu, Anita Klemencič, Brigita Grum,
Brigitka Novakovič, Mateja Čolnik, Zlatan Delič, Katja Učen Pajenk, Anja Bakan, 4ra Romih, Mojca
Smrkolj, Barbara Rodica, Barbara Doric, Gorazd Virant, Petra Pongrac, Vesna Bašel] Erjavec, Vinko
Zupančič, Tanja Blatnik, Polona Tratnik, Simona Roudi, Nina Vidic, Mateja Berčan

Predstavniki šole: Natalija Kotar (ravnateljica), Petra Kališnik (pomočnica ravnatelji~)' Barbara Švarc
Fajdiga (pomočnica ravnateljice), Tina Sešerko (svetovalna služba), Andreja Burja uban (svetovalna
služba), Aljoša Dornik (svetovalna služba), Nina Kristic (učiteljica RP DE Adamičev), Marjetka Kolbl
(učiteljica PS), Anja Svetin (vodja OŠPP)

Opravičili odsotnost: Tatjana Bergant

Odsotni: Nataša Mohorč Kejžar, Aleksandra Rajakovlc, Mirko Lavrih, Kadife Beqanovič, Boris stakič

Predsedujoči je vse prisotne lepo pozdravil ter pojasnil, da je bil sestanek sklican~na daljavo zaradi
trenutnih zdravstvenih razmer v državi. Predlagal je, da se glasovanja izvedejo n način, da se ob
glasovanju najprej pozove vse, ki so proti, nato vse, ki se vzdržijo, za vse ostale pa s smatra, da so za.
S predlogom so se vsi prisotni strinjali.
Predsednik je predlagal dopolnitev dnevnega reda s 5. točko (Imenovanje novih il:lanov odbora šol.
sklada OŠ Brinje Grosuplje).

Predlagan je bil naslednji dnevni red:

1. Obravnava zapisnika in sklepov 1. seje Sveta staršev OŠ Brinje Grosupl~e v šolskem letu
2020/2021 (Priloga 1)

2. Realizacija LDN v 1. ocenjevalnem obdobju
3. Poročilo o delovanju šol. sklada v šolskem letu 2020/2021
4. Sprememba Poslovnika sveta staršev OŠ Brinje Grosuplje v 26. in 27. členu
5. Imenovanje novih članov odbora šol. sklada OŠ Brinje Grosuplje
6. Informacije ravnateljice
7. Vprašanja staršev z roditeljskega sestanka
8. Vprašanja, pobude in predlogi

SKLEP št. 1: Predlagan dnevni red je bil soglasno pobjen, z nobenim gl~som proti ter z
nobenim vzdržanim.

1. Obravnava zapisnika in sklepov 1. seje Sveta staršev OŠ Brinje GrosuD/ie v šolskem letu
2020/2021 (Priloga 1)

S strani predstavnika 3. b je bila podana pripomba, da mora biti zapisnik pr~d objavo poslan v
pregled ostalim članom SS v skladu s poslovnikom.
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Ravnateljica je predstavila povzetek dogodkov v tekočem šolskem letu:

SKLEP št. 2: Zapisnik 1. seje je bil pobjen, z enim glasom proti ter z nobenim vzdržanim.

2. Realizacija LDN v 1. ocenjevalnem obdobju

V septembru in oktobru je bilo uspešno izvedenih kar nekaj načrtovanih dejav1nosti.

Od 19. 10. poteka izobraževanje na daljavo. 55. 1. so se v šolo vrnili učenci PPŠPP, s 26. 1. pa
učenci prve triade.

Ustanovljen DIGI team, ki je pomagal učiteljem in učencem pri izobraževanjulna daljavo.

Šola je imela s strani Zavoda veliko podporo pri pripravi vsebin, spletnih vldep razlag, spletnih
aktivnosti ...

Izobraževanje na daljavo v okolju MS Teams je bila zelo dobra odločitev. S tenjl se strinja celotni
kolektiv.

Šola je z razpisi Arnesa in MIZŠ dokupila računalniško opremo.

Urnik oddelkov pri delu na daljavo je ostal nespremenjen. Na ravni učiteljskeqa zbora smo za
posamezni oddelek pripravili mrežni plan videour.

Pri delu na daljavo se je pozornost namenila tudi individualizaciji, še posebej učno šibkim
učencem.

MIZŠ je izdalo sklep, da je v tem šolskem letu le eno ocenjevaino obdobje.

Šola je organizirala delavnice za učitelje, kjer so jih opolnomočili za izobraževanje na daljavo.
Nekaj projektov teče na daljavo, tekmovanja se ne izvajajo.

Šole v naravi so do nadaljnjega odpovedane.

NPZ se bo izvajal.

Valeta bo 15.6. 2021.

3. Poročilo o delovanju šol. sklada v šolskem letu 2020/2021

Poročilo je predstavila predsednica upravnega odbora Šolskega sklada, ga. NIna Vidic., projekte
oz. porabo na šolskih dejavnostih pa ga. Burja Suban.

Poročilo in finančni prikaz je na voljo vsem prisotnim

Ostanek sredstev je trenutno dober (16.614 EUR)

Pohvala staršem za donacije (skoraj 5.000 EUR)

V letošnjem šolskem letu je bila poraba za ŽVN veliko manjša

SKLEP št. 3: Poročilo o delovanju šolskega sklada je bilo potrjeno, z enim vfdržanim glasom
ter z nobenim glasom proti.
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4. Sprememba Poslovnika sveta staršev OŠ Brinje Grosuplje v 26. in 27. členu

Popravek 26. člena Poslovnika Sveta staršev se glasi: Šolski sklad upravlja UprjVni odbor, ki ima
sedem članov, od katerih svet staršev predlaga tri. Po en predstavnik matične ole, Podružnične
osnovne šole Polica in Podružnične osnovne šole s prilagojenim programom Svet zavoda pa
preostale štiri, ki so predstavniki šole.

Popravek 27. člena Poslovnika Sveta staršev se glasi: Svet staršev na prvi s~ji v koledarskem
letu obravnava poročilo upravnega odbora šolskega sklada o delovanju v preteklem letu in načrt
za tekoče leto.

Na prvem sestanku sveta staršev v šolskem letu se predstavi informativno poročilo za splošen
občutek o višini sredstev v skladu.

SKLEP št. 4: Sprememba Poslovnika sveta staršev je bila potrjena, z enim glasom proti ter
z nobenim vzdržanim.

5. Imenovanje novih članov odbora šo/. sklada OŠ Brinje Grosuplje

13. 3. 2021 poteče mandat dosedanjim članom upravnega odbora šol. ~klada OŠ Brinje
Grosuplje. Za predstavnike staršev so bile predlagane Ajda Gorenc, Marja plenik in Brigitka
Novakovič
S strani sveta zavoda pa so predlagane Tea Bratovčak (POŠ Polica), Brigita Š~ulj (NIS), Monika
Rjavec (OŠ Brinje) in Andreja Burja Suban (ŠSS).

SKLEP št. 5: Imenovanje novih članov predstavnikov staršev upravneg~ odbora je bilo
soglasno potrjeno, z nobenim glasom proti ter z nobenim vzdržanim.

6. Informacije ravnateljice

Vpisi v 1. razred bodo potekali v februarju 2021.

Prostorska stiska: Predvidoma bomo imeli skupaj s POŠ Polica v šol. 1. 2 22 5 oddelkov 1.
razreda (3 oddelke na OŠ Brinje Grosuplje in 2 oddelka na POŠ Polica). Po normativu imamo
polne oddelke 7., 8., in 9. razreda. (28 učencev + 2 učenca). Prvič bomo im i na šoli 4 oddelke
7. razreda. Vsi napisani oddelki bodo ŠTEVILČNO POLNI ODDELKI. MAN KA NAM UČILNIC
ZARADI VELIKEGA ŠTEVILA UČENCEVV RAZREDIH. Za te oddelke potrebuj mo večje učilnice.
Na DE Adamičeva bomo v šol. 1. 21/22 selili oddelke 2. razreda. Nujno potreb jemo na OŠ Brinje
Grosuplje računalniško učilnico skvadraturo 50 m2 ali več. Učenci v POŠ P potrebujejo sobo
za sproščanje. Tudi število učencev v POŠ PP se veča iz leta v leto. Število čencev je odvisno
od števila odločb, le-te pa se ne da predvideti. Če sellmo POŠ PP na drugo lokacijo, s tem ne
pridobimo prostorov, ker so ti učenci nastanjeni v zelo majhnih učilnicah o . bivših kabinetih.
Od šolskega leta 2023/2024 bo na POŠ Polica predvidoma 7 oddelkov. Iz te a sledi, da bo ena
učilnica premalo. Predvidoma bo pouk potekal tudi v knjižnici. Potrebujem tudi dovolj veliko
zbornico na OŠ Brinje Grosuplje, kjer se lahko odvija sestanek za tren tno zaposlenih 92
učiteljev in strokovnih delavcev. Predvidoma bo naraslo s številom učencev di število učiteljev
in drugih delavcev šole. Ob naraščanju števila učencev in delavcev šole se oveča tudi potreba
po povečanju šolske kuhinje in jedilnice, ki v sedanji velikosti ne zmore več rostorsko zadostiti
potrebam glede na število otrok. Glede na število otrok zmanjkuje tudi telo adnih površin.
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Na OŠ Luis Adamič bodo dogradili učilnice in združili vse razrede v eno stavbo

Šolski prostori na DE Adamičeva naj bi ponovno pripadali k OŠ Brinje Grosupi,
Jeseni selimo na DE Adamičeva bodoče drugošolce. Ker imamo samo dva bod va tretja razreda,
bi bilo potrebno zaradi prostorske stiske na DE Adamičeva poslati še en bodoč drugi razred. Po
pogovoru s svetovalno službo in razredničarkami bodočih drugošolcev smo se diočili, da na DE
Adamičeva odhajajo vsi trije oddelki bodočih drugošolcev. Nesmiselno bi bilo eliti dva oddelka
tretjega razreda in en oddelek drugega razreda. Razredničarke so povedale, a so učenci zelo
samostojni in zreli za svoja leta.

Nekaj staršev je podalo svoja strinjanja in nestrinjanja s selitvijo. Predvsem se/pogreša strateški
pristop občine do reševanja prostorske stiske.

Poročilo svetovalne službe o delu na daljavo: pomoč je bila ponujena in t di izkoriščena pri
precej družinah. Šola je posodila učencem 33 računalnikov. Zaznano je izboljšanje v
komunikaciji pri delu na daljavo, v primerjavi z oktobrom. Predlog je bil, da se iz denarja
šolskega sklada kupi nekaj računalnikov za šolanje na daljavo. V OŠPPje čenec, kateremu
staršem je pogorela hiša v Višnji gori in se zbirajo sredstva - več na spletni rani šole.

Zdravstveno testiranje učiteljev: teče gladko, občasno je nekaj slabe volj~, ko je potrebno
testiranje izvajati na dela prostih dni.

Poročilo NA-MA poti: šola sodeluje na projektu, kjer preizkušajo pedagoške p~stope in strategije
učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k ve ikalnemu razvoju
naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijs e ...).

Analiza ankete dela na daljavo: Anketo je izpolnila tretjina vseh staršev in š iri petine učencev
od 4. do 9. razreda. Tako učenci kot starši v veliki meri menijo, da so uspeš i pri šolskem delu
na daljavo. Kar 90% staršev je izjavilo, da imajo njihovi otroci računalnik z delo, 75 % otrok
pa ima svoj delovni prostor. Tako starši kot učenci so večinoma srednje oz zelo zadovoljni z
navodili in napotki za delo na daljavo, ki jih dobijo od učiteljev. Prav tako j večina staršev in
učencev zadovoljna z načinom komunikacije učiteljev z učenci. Večina učen ev redno in sproti
opravi naloge, ki jih pošljejo učitelji. Dve tretjini staršev in učencev ocenju eje, da je količina
dela za šolo primerna. Nekateri učenci potrebujejo stalno ali večkratno pomo ,večina pa pomoč
potrebuje le občasno oz. delajo popolnoma sami za šolo. Za šolo porabijo od 2 do malo več kot
4 ure dela na dan.

7. Vprašanja staršev z roditeljskega sestanka

Likovni pripomočki - transparentnost plačila - v prihodnje naj se pri plačih] položnice pripravi
obvestilo staršem, v primeru, da se toliko časa čaka na račun za kupljene prfpomočke.

ŽVN - je organizacijsko zelo zahteven. Organizacija je odvisna od ra pisa CŠOD glede
namestitev posamezne šole v naravi. Staršem je bil predstavljen celoten p ces od prijave do
izvedbe ŽVN. Generaciji učencev letošnjega 5. razreda je odpadla letna šola naravi lansko leto
in letos tudi zimska šola v naravi. Vsako leto v 6. razredu na šoli n črtujemo izvedbo
družboslovnega tabora, kjer učitelji izvedejo tudi dneve dejavnosti, ki so del obveznega
programa in letnega delovnega načrta. V prihodnjem mesecu bodo stroko ni aktivi predlagali
izbire za prihodnje šolsko leto, kar bomo pretehtali in se v okviru naših ka rovskih zmožnosti
odločili, kaj lahko in kaj je smiselno izvesti v prihodnjem šolskem letu. dvlsno je tudi od
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dodeljenih terminov v CŠOD. Pri vsaki odločitvi pretehtamo naše kadrovske PfOje, program in
načrt izvedbe, kar strokovni aktivi tudi utemeljijo. Da bi nadomestili vse odpv le termine šol v
naravi je izredno težko, saj to ni odvisno samo od nas, šole. Navodilo MIZS je, da se šole v
naravi do nadaljnjega ne izvajajo. Situacija je tako do konca šolskega leta nej sna.

Sproščanje ukrepov glede prihoda v šolo 4. in 5. razreda je v pristojnosti Vlade RS.

Ali bo MIZŠ zmanjšalo obseg učne snovi?
Obseg učne snovi se ne bo prilagajal. V strokovnih aktivih učitelji vodijo in spr~mljajo kateri učni
cilji so prednostni in pomembni pri delu na daljavo in za nadaljnjo obravnavalsnovi.

Vključene kamere, da ali ne? Ravnateljica je starše spodbudila, da podelijo nenje, ali naj od
učencev zahtevamo, da imajo vključene kamere. Starši so podali svoja mn ja. Po pogovoru
smo sklenili, da starši spodbudijo svoje otroke k uporabi kamere. Predstav iki staršev o tem
obvestijo starše v svojem oddelku. Po enem mesecu preverimo, ali se je u oraba kamer pri
pouku na daljavo povečala. Učitelji še naprej spodbujajo k uporabi kamer pri ouku na daljavo.

SKLEP št. 6: Predlog, da vsi starši aktivno spodbujamo svoje otroke k u
bil soglasno potrjen, z nobenim glasom proti ter z nobenim vzdržanim.

Predstavnica staršev 9. b je podala predlog staršev oddelka. Želijo si več Videlr pouka. Staršem
je bilo predstavljeno, da je število ur videour na dan odvisno od učenčeveg urnika (predure,
neobvezni in obvezni izbirni predmeti, dopolnilni, dodatni pouk, ISP, DSP). UVitelji so učencem
ponudili tudi dodatne ure, ki se jih učenci lahko udeležijo. Na ravni šole ima o narejen mrežni
plan videour za posamezen oddelek.

Gibanje doma: učitelji spodbujajo učence k gibanju, aktivni odmor je posnetjna spletni strani.

Starši so izpostavili, zakaj je šola poslala pismo pediatrov. Ravnateljica pove, ~a je pismo prejela
s strani MIZŠ, ki ji je naročilo, da se pošto posreduje staršem.

Ureditev ceste in pločnika na Polici: ravnateljica je predlagala, da se starši povežejo s KS Polica
in ali svet staršev pošlje pobudo na pristojne organe.

Duševno zdravje otrok - NIJZ: nasveti v smislu gibanja, da se pogovarjamo ~ otroki, svetovalna
služba stopi na pomoč. Ključni so dobri odnosi v družini.

Starši so izrekli veliko pohval razrednikom, učiteljem, splošno pohvalo za učiteljski zbor in delo
na ravni šole.

8. Vprašanja, pobude in predlogi

Zakaj je pouk na daljavo drugačen od šole do šole: ker se upošteva različne smernice in se
vmes tudi spreminja pobude otrok, staršev, aktivov ...

Varnost v prometu na poti na Polico - izpostavijo nevarne točke:
o Velika Stara vas (avtobusna postaja):, gre za res nepregleden !Vinek, kjer se ne

spoštuje omejitev in prečkanje ceste ni varno brez nekih dodatnih činkovitih opozoril
ali omejitev, na primer radarskega semaforja, predvsem pa ni preh da za pešce.

o ovinek na Polici proti Višnji Gori: ni pločnika, niti javne razsvetljave.
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Interesne dejavnosti za tiste, ki bodo pouk obiskovali na DE Adamičeva: intelilesne dejavnosti,
ki jih izvajajo naši učitelji, bodo izvedene glede na prijave učencev. Zunanji izvajalci bodo k
svoji dejavnosti sami povabili učence.
Število ur pouka v živo naj bi se objavljalo tedensko. Dogovor na ravni šole[ je, da je število
videour in vsebina dela v prihodnjem tednu objavljena najkasneje v nedeljo zvečer.

Predlagano je bilo sprotno preverjanje znanja in ocenjevanja. Starši se bojijo, Ida se bo nabralo
preveč ocenjevanj na koncu šolskega leta.

Izražen je bil pomislek nekaterih staršev otrok iz popoldanskega varstva, *a so v lanskem
spomladanskem času opazili, da otroci popoldan gledajo v šoli televiz '0 oz YouTube.
Ravnateljica je pojasnila, da je šlo najverjetneje za izolirano prakso pri enem d novih učiteljev,
ki pa se ni več ponavljala, da pa se v primeru, ko bodo starši ponovno mor a presodili, da je
tega preveč, takoj obrnejo na svoje razrednike.

Zapisnikarica: Katja Učen [Pajenk
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