OŠ Brinje Grosuplje
Ljubljanska 40a
Grosuplje

ZAPISNIK
1. seje sveta staršev, ki je potekala dne 28. 9. 2011 v zbornici OŠ Brinje Grosuplje, Ljubljanska 40a,
od 18.00 do 20.40.
Prisotni: Sebastjan Lipovšek, Klavdija Vidov, Primož Zaletelj, Janez Štupar, Marija Sušnik, Branko
Jarkovič, Renata Hribar, Henrik Premru, Urša Lavrih, Anisoara Kristan, Nejka Štibernik, Volodja
Šiškovič, Mateja Knez, Tomi Omejec, Ksenija Bernjak Prah, Tadeja Godec, Igor Stanko, Tomaž
Novak, Rafael Ziherl, Barbara Markelj, Tatjana Burnar, Brane Pejić, Darja Hacin, Ivica Šircelj, Renata
Čož, Petra M. Berčan, Marjetka Ganc (člani), Irena Kogovšek (ravnateljica), Sonja Psaltirov (pom.
ravnateljice in zapisnikarica).
Odsotni: Marica Pavlin (opr.), Andreja Poreber.

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Konstituiranje sveta staršev
2. Obravnava zapisnika in sklepov 2. seje sveta staršev v šolskem letu 2010/11
3. Letno poročilo o delu v šolskem letu 2010/11(izvleček – priloga 1)
4. Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2010/11 (priloga 2)
5. Poročilo o uresničevanju vzgojnega načrta šole (priloga 3)
6. Letni delovni načrt šole za šol. leto 2011/12 (izvleček – priloga 4)
7. Razvojni načrt OŠ Brinje Grosuplje za obdobje 2011 – 2016 (priloga 5)
8. Informacije, vprašanja, predlogi in pobude
1.
S sklicem na 1. letošnjo sejo so člani sveta staršev prejeli tudi zakonske osnove sveta staršev. Ker se
članstvo spreminja, je potrebno svet vsako leto na novo konstituirati. Po krajši razpravi je bila za
predsednico sveta staršev predlagana ga. Nejka Štibernik, za namestnika pa g. Henrik Premru. Prisotni
člani sveta staršev so se strinjali s predlogom.
SKLEP št. 1: Predsednica sveta staršev v šolskem letu 2011/12 je ga. Nejka Štibernik, njen namestnik
pa g. Henrik Premru.
2.
Ga. Štibernik je ob pregledu zapisnika zadnje seje sveta staršev ugotovila, da so bili vsi sklepi v celoti
realizirani. Predlagala je, da se v zapisniku nadomesti predstavnik 5. a s prisotnim g. Stanko. Prisotni
drugih pripomb niso imeli, zato je bil sprejet
SKLEP št. 2: Zapisnik se sprejme v predlagani vsebini.
3.
Ravnateljica je predstavila letno poročilo za šolsko leto 2010/11 (člani so izvleček le-tega dobili v
prilogi) in podatke o številu učencev in uspehu prikazala primerjalno z nekaj preteklimi leti.
Na vprašanje g. Premru, ali bo v prihodnje v šoli problem glede naraščanja števila učencev in s tem
povezanega oblikovanja oddelkov, je ravnateljica odgovorila, da problem obstaja že sedaj, saj imamo
več oddelkov kot je bilo planirano ob gradnji šole. Šola ima izdelan DIIP (Dokument identifikacije
investicijskega projekta) za adaptacijo in širitev prostorskih kapacitet, ki vsebuje analizo stanja z
opisom razlogov in potreb za investicijsko namero in je bil s sklepom župana Občine Grosuplje 22. 10.
2010 tudi potrjen. Sicer pa je še večja prostorska stiska na POŠ Polica, zato matična šola daje prednost
reševanju tega problema. Na Polici je bil v juniju oz. juliju opravljen ogled zemljišča, ki naj bi ga
Občina odkupila za gradnjo nove šole na Polici. Po krajši razpravi je bil sprejet
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SKLEP št. 3: Svet staršev želi pridobiti informacijo s strani Občine Grosuplje o napredovanju
dogovorov o odkupu zemljišča in začetku gradnje šole na Polici.
Drugih pripomb na letno poročilo o delu v šol. letu 2010/11 ni bilo.
4.
Ravnateljica je predstavila samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2010/11, ki so ga člani sveta
staršev dobili kot prilogo vabilu. Na poročilo ni bilo pripomb in vprašanj, zato je bil soglasno sprejet
SKLEP št. 4: Mnenje članov sveta staršev o Samoevalvacijskem poročilu šole za šolsko leto
2010/2011 je pozitivno.
5.
Ravnateljica je predstavila vzgojni načrt naše šole od njegovega nastanka v šol. letu 2008/09 do
njegovega spreminjanja in dopolnjevanja v šol. letih 2009/10 in 2010/11. Svet staršev je seznanila, da
je svet šole v maju 2011 sprejel predlagane spremembe, ki so se nanašale na:
- opravičevanje odsotnosti učencev in
- načelo postopnosti reševanja problemov s strani staršev.
Ob koncu šolskega leta pa je učiteljski zbor na podlagi pojavljanja vnosa in uživanja energijskih pijač
v šolo predlagal tudi
- prepoved vnosa in uživanja energijskih pijač v šoli in na dnevih dejavnosti.
Ob tem je bila podana pripomba, da učenci kupujejo energijsko pijačo v avtomatu v športni dvorani.
Ravnateljica je pojasnila, da je to nemogoče v času pouka, lahko pa jo otroci kupijo v času
popoldanskih aktivnosti v dvorani ali v času, ko vozači čakajo na avtobus in je dvorana odprta. Šola je
o problematiki že obvestila upravitelja dvorane.
G. Ziherl je opozoril, da učenci po pouku zahajajo v trgovino Štih, kjer kupujejo energijsko pijačo. Po
njegovem mnenju trgovci ne bi smeli prodajati otrokom take pijače. Vsekakor pa bi se morali starši
pogovoriti s svojimi otroki o škodljivih učinkih uživanja energijskih pijač.
Starši so predlagali, da bi za vzgojo in izobrazbo šola morala pridobiti zunanjega strokovnjaka, ki bi
otrokom znal strokovno predstaviti škodljivost teh pijač. G. Omejec je predlagal, da bi o tem problemu
učencem spregovorili tudi učitelji športne vzgoje, biologije in gospodinjstva pri pouku. Po razpravi je
bil sprejet
SKLEP št. 5: Starši se strinjajo s prepovedjo vnosa in uživanja energijskih pijač v šoli in na dnevih
dejavnosti in predlagajo, da se o tej problematiki učitelji pogovorijo z učenci pri pouku v okviru
različnih šolskih predmetov.
G. Omejca je zanimalo, zakaj se stanje v zvezi z rednim pisanjem domačih nalog pri učencih ne
izboljša v večji meri. Na to temo je ga. Ganc menila, da ima osnovna šola premile kriterije pri
izrekanju ukrepov učencem, ki neredno opravljajo domače naloge in jih je treba poostriti, s čimer jim
bo lažji prehod v srednjo šolo, ki ima strožje kriterije. Poudarila je, da družina ne sme prelagati svojih
dolžnosti na šolo. Na podlagi krajše razprave je bil sprejet
SKLEP št. 6: Prvi vzgojni ukrep (ustno opozorilo) za neredno opravljanje domačih nalog se učencu
izreče že ob 3 neopravljenih nalogah pri določenem predmetu (doslej 5), ob tem učitelj tega predmeta
obvesti starše.
6.
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2011/12, člani sveta staršev so dobili
izvleček LDN kot prilogo ob vabilu na sejo. Bistvenih sprememb v primerjavi z lanskim LDN ni,
novosti pa so:
- na šoli imamo asistentko za tuji jezik
- prednostni področji za to šolsko leto sta odgovornost in samostojno učenje.
Šola za starše bo obravnavala temi Varna raba interneta in Dober partner – dober starš. Temo 3.
srečanja lahko predlagajo tudi starši, šola pa predlaga tematiko s področja zdravega življenja. Soglasno
je bil sprejet
SKLEP št. 7: Mnenje sveta staršev o Letnem delovnem načrtu šole za šolsko leto 2011/12 je
pozitivno.
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7.
Ravnateljica je predstavila razvojni načrt šole za obdobje 2011 – 2016, člani so ga prejeli kot prilogo
ob vabilu. Po krajši razpravi je bil sprejet
SKLEP št. 8: Mnenje sveta staršev o Razvojnen načrtu šole za obdobje 2011 – 2016 je pozitivno.
8.
•
-

Ga. Bernjak je posredovala pripombe staršev učencev 8. a:
Učenci, ki so vključeni v šolski projekt Sprotno učenje, bodo pisali preveč pisnih preverjanj,
namesto da bi ta čas posvetili utrjevanju.
Ob dnevu dejavnosti (plavanje v Čateških Toplicah) učenci niso bili dovolj seznanjeni glede
možnosti prehrane in o tem, da bodo plavali v zunanjih bazenih, zato niso imeli s seboj
zaščitnih krem za sončenje in so se vrnili opečeni.
Učenec, ki se v šolo pripelje s kolesom, dobi po pouku poškodovano kolo. Predlaga, da bi se
za hranjenje koles postavil nadstrešek z videonadzorom.

K prvi pripombi je ravnateljica pojasnila, da so bojazni odveč, saj učenci snov preverjajo, ko je že
utrjena.
Organizator dneva dejavnosti Plavanje je učence obvestil glede prehrane (zagotovljena je bila šolska
malica, za dodatno prehrano so morali poskrbeti sami in jo prinesti od doma). Ravnateljica bo
preverila glede informiranja učencev pri učiteljih ŠVZ.
O možnosti varnega hranjenja koles bomo razmislili.
G. Lipovšek je opozoril na problem, ko šola organizira dejavnosti, ki so vezane z avtobusnimi
prevozi učencev. Šoferji avtobuse parkirajo tako, da onemogočijo izvoz osebnim avtomobilom
s parkirišča za dvorano. Po krajši razpravi je bil sprejet
SKLEP št. 9: Šola bo prevoznike avtobusov ob dnevih dejavnosti obvestila, naj avtobuse parkirajo ob
zadnjem stanovanjskem bloku ob skateparku.
•

•

G. Premru se je pozanimal, ali je v načrtu postavitev pločnika ob trgovini Štih, kjer je za pešce
nevarno, saj so ob vozišču parkirani avtomobili.
Ravnateljica je pojasnila, da je načrtovan pločnik od šole v smeri proti črpalki Logo. Na poti
pred športno dvorano naj bi na prehodih za pešce postavili grbine.

•

G. Stanko je pripomnil, da se je v lanskem šolskem letu zamenjalo veliko učiteljic angleščine.
Letos se je s porodniškega dopusta vrnila ga. Luznik, ki pa je precej časa na bolniškem
dopustu. Izrazil je bojazen, da bo to slabo vplivalo na znanje učencev iz tega predmeta.
Ravnateljica je pojasnila, da izostanke učiteljev (tudi angleščine) rešujemo na najboljše možne
načine, vendar se pri porodniških in daljših bolniških dopustih ne moremo izogniti menjavanju
učiteljev.

•

G. Stanko je tudi posredoval pripombo, da se učiteljica izbirnega predmeta Španščina v
kombinaciji učencev 8. in 9. razreda bolj posveča slednjim.
Ravnateljica je odgovorila, da tega problema ne bo več, saj bo pri tem predmetu prisotna tudi
asistentka za tuji jezik.

•

G. Jarkoviča je zanimalo, zakaj so učenci zjutraj »zaklenjeni« v garderobe, kjer je velika
gneča in se zato ne morejo preobuti.
Ravnateljica je pojasnila, da se lahko učenci do 8.00 priključijo varstvu vozačev, po tej uri pa
morajo počakati v garderobi, da ne motijo pouka, ki se v nekaterih oddelkih odvija že preduro.
Opozorila je, naj otroci ne prihajajo prezgodaj v šolo, tako ne bodo predolgo čakali v
garderobi.

•

G. Jarkovič je izpostavil problem preoblačenja učencev 3. razreda pred poukom športne
vzgoje. Učenci se preoblačijo v matičnih učilnicah.
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Ravnateljica bo na problem opozorila učiteljice, saj bi se morali učenci preoblačiti v garderobi
pri športni dvorani.
•

Ga. Sušnik je predlagala, da bi problem pregrevanja učilnic v maju in juniju rešili z zasaditvijo
listavcev na zelenici pred učilnicami.
Ravnateljica je predstavila splošen problem pregrevanja šolskih prostorov, ki smo ga že
skušali omiliti z zasaditvijo iglavcev, ki pa so se zaradi neprimernih tal (prisotnost betona pod
tanko plastjo zemlje) večinoma posušili. Lahko poskusimo s ponovno zazelenitvijo, čeprav
drevesa počasi rastejo in problem na tak način ne bi bil kmalu rešen.

•

Ga. Sušnik je pohvalila uvedbo angleščine v 1. triletju, ker je s tem učenje tujega jezika
omogočeno vsem učencem brez finančnih bremen za starše.

•

G. Štupar je pohvalil uvedbo sistema izrekanja pohval učencem. Hkrati ga je zanimalo, zakaj
imajo projektorje le učilnice z »a« oddelki.
Ravnateljica je pojasnila, da smo projektorje namestili v vsako drugo učilnico in je le slučajno,
da so ga dobili »a« oddelki. Ko bo MŠŠ razpisal sredstva za nakup opreme, se bo šola
prijavila za nakup preostalih projektorjev.

•

Ravnateljica je člane seznanila z ustanovitvijo Zveze aktivov svetov staršev Slovenije in
njenim namenom.

•

Ravnateljica je vse prisotne seznanila, da bodo na strehi naše šole gradili sončno elektrarno.

•

G. Štupar je pohvalil šolsko spletno stran, ki se je lani zelo izboljšala in spodbuja k izboljšanju
še v naprej.

•

Ravnateljica je podala informacijo, da je v teku postopek razpisa za delovno mesto ravnatelja
šole, zato se bo moral svet staršev spet kmalu sestati.

Zapisnikarica:
Sonja Psaltirov

Predsednica sveta staršev:
Nejka Štibernik
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