ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV
z dne 30. 5. 2019

Sejo je vodila predsednica sveta staršev ga. Nadja Odar. Seja se je začela ob 18. uri v učilnici št. 25.
Lista prisotnosti je priložena.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika zadnje seje
Poročilo članice na obisku kuhinje Sodexo
Novi predstavniki sveta staršev v Upravnem odboru šolskega sklada
Realizacija letnega delovnega načrta
Učbeniki in delovni zvezki za prihodnje šolsko leto
Priprave na novo šolsko leto
Razno

Ad 1
Sprejet je bil zapisnik zadnje, marčevske seje.
Ad 2
Članica, ki je bila na obisku kuhinje Sodexo, nas je s poročilom prijetno presenetila. Poročilo se
nahaja na spletni strani šole. Glede nasprotovanja nekaterih staršev kuhinji in obrokov, ki jih
pripravlja Sodexo se predlaga obisk kuhinje, ki je enkrat letno in obveščanje staršev o tej temi.
Ad 3
Izvolili smo tri nove predstavnike staršev v Upravni odbor šolskega sklada. Predlagani so bili ga. Jana
Petras, ga. Ana Vučina Vršnak in g. Miha Štucin.
Sklep 1: V Upravni odbor šolskega sklada so potrjeni ga. Jana Petras, ga. Ana Vučina Vršnak in g.
Miha Štucin.
Ad 4
Kratko poročilo:
-

-

Realizacija letnega delovnega procesa je potekala po pričakovanjih. Bilo je manj bolniških
odsotnosti, daljše odsotnosti so nadomestili z nadomestnimi učitelji.
Izvajal se je pouk slovenščine za priseljence.
Dnevi dejavnosti: do konca šolskega leta bo še nekaj dni dejavnosti. Učenci se na dnevih
dejavnosti veliko naučijo, slišijo in spoznajo različne teme. Pomembno je, da otroci dobijo
najrazličnejše izkušnje, da vidijo kaj jih veseli in v čem so uspešni.
V vseh razredih so bile delavnice zdravstvene vzgoje, skrb za zdravje, konflikti in nasilje,
zdravstveni pregledi za učence, skrb za ustno higieno ...
Preko projekta Prva zaposlitev je zaposlena učiteljica, ki bo po projektu zaposlena na šoli.
Projekt Popestrimo šolo izvaja ga. Polona Žagar – učenci so vključeni v različne aktivnosti.
Šolska shema: učenci dobijo poleg malice še dodaten sadni obrok.
Bodiva prijatelja: učenci 7. in 8. razreda pomagajo in se povezujejo z mlajšimi učenci.

-

Zdrava šola: izvedeno je bilo tehtanje šolskih torb v nižjih razredih.
Šola v naravi je bila za učence 5. in 7. razreda.
Stik s starši: roditeljski sestanki in govorilne ure, pri težavah učencev šola kontaktira starše.
Poklicno usmerjanje: Vrtiljak poklicev, Šolski center Škofja Loka
Staršem je omogočen dostop do Lopolisa.
Dodatne aktivnosti: testiranje nadarjenih učencev, španski festival, šahovsko prvenstvo,
valeta.
Do konca šolskega leta bo še ena zbiralna akcija papirja.
V soboto 1.6.2019 bo delavna sobota, na šoli bodo različne delavnice, katerih se bodo učenci
udeleževali po izbiri.
Športne igre in predstava dramskega krožka. Učitelji so veseli, da se učenci udeležujejo
delavnic, da vidijo na katerih področjih so uspešni.
18.6. – sodelovanje učencev na prazniku Krajevne skupnosti Huje in Planina.
Energetska sanacija šole še vedno ni popolnoma zaključena, odpraviti bo potrebno še nekaj
napak.

Ad 5
Seznam učbenikov in delovnih zvezkov se je predstavnikom staršev poslalo. 23.5. je prišla okrožnica
Ministrstva za šolstvo, da bodo v novem šolskem letu brezplačna gradiva tudi za 2. razrede. Poleg
tega ministrstvo namenja dodatna finančna sredstva za interaktivna učna gradiva. Šola se mora za ta
gradiva tudi prijaviti, ni pa še nobenih jasnih navodil kako naj bi se ta gradiva uporabljala.
Ga. ravnateljica je naredila primerjavo, koliko je strošek staršev (delovni zvezki) in kolikšen je strošek
učbeniškega sklada po razrednih.
- 1. razred imajo brezplačna učna gradiva, MIZŠ 30,00€
- 2. razred imajo brezplačna učna gradiva, MIZŠ 40,00€
- 3. razred delovni zvezki 30€, učbeniški sklad 27,70€
- 4. razred delovni zvezki 72€, učbeniški sklad 33,50€
- 5. razred delovni zvezki 75€, učbeniški sklad 49,10€
- 6. razred delovni zvezki 113,66€ (v tej ceni je vštet Atlas Slovenije po ceni 34,96€),
(učitelj geografije je naredil popis učencev in se pogajal z založbo za cenejšo ceno),
učbeniški sklad 66,40€
- 7. razred delovni zvezki 51,70€ (brez atlasa), učbeniški sklad 84,60€
- 8. razred delovni zvezki 99,35€ (brez atlasa), učbeniški sklad 101,10€
- 9. razred delovni zvezki 102,20€, učbeniški sklad 88,60€
Za učence, ki pridejo sredi šolskega leta mora šola zagotoviti dodatne učbenike za te učence. Med
letom povprečno pride 20 učencev. Ker so bili v preteklosti manjši razredi, mora šola dokupiti
učbenike za učence razredov, kjer je več otrok.
Kjer bo možno še kaj znižati ceno delovnih zvezkov glede na interaktivna učna gradiva, bo šola
preverila, ko bo kaj več znanega o interaktivnih učnih gradivih. Stroškov za starše naj bi se takrat
znižal.
Članica sveta staršev je po e-pošti sporočila, da imajo nekatere šole omejitev stroška nakupa pri 70€
in naj se učitelji dogovorijo, kje delovni zvezki niso zares potrebni. Meni, da delovni zvezki ostajajo
nerešeni, da se v njih ne odgovarja s celimi povedmi in da v njih ni vseh potrebnih informacij.
Manjkajoče informacije je potrebno dopolnjevati z učbenikom.

Članica sveta staršev je preverila ceno delovnih zvezkov na drugih šolah in ugotovila, da se na naši
šoli uporabljajo dražji delovni zvezki, niso pa najdražji.
Članica sveta staršev je opozorila na pretežke šolske torbe.
Ravnateljica je podala pojasnilo k nerešenim nalogam v delovnih zvezkih. Dejala je, da so v delovnih
zvezkih naloge različnih zahtevnosti (ponavljanje, zahtevne in še bolj zahtevne), ki niso za vse učence
in da učitelji preskakujejo teme. Nerešene naloge za ponavljanje lahko učenci za vajo rešujejo doma.
Pomočnica ravnateljice je povedala, da pri matematiki v 9. razredu obravnavajo manj določene
vsebine geometrijskih teles, obravnavajo pa linearno funkcijo, ki je tema srednješolske matematike,
medtem ko so geometrijska telesa tema 4. letnika srednje šole.
Sklep 2: Svet staršev potrjuje seznam učbenikov in delovnih zvezkov.
Ad 6
-

V prvi razred je vpisano 65 otrok, ki bodo razvrščeni v tri razrede po 20-22 otrok. Ravnateljica
si prizadeva za več majhnih razredov, ker je na šoli nekaj majhnih učilnic.
Učenci 1. razreda so začenjali kot vsi ostali učenci ob 8.25. Po kosilu so imeli vsaj še 2x
tedensko 2 uri pouka in niso uspeli več slediti pouku, ker so bili utrujeni.
V novem šolskem letu naj bi učenci od 1. do 3. razreda začenjali s poukom ob 7.30. Prvošolci
bi tako imeli po kosilu samo še eno uro pouka.
Starši smo dobili prijavnice na šolsko prehrano. V zvezi z dietami je bilo priloženo obvestilo
pediatrov, ki se ukvarjajo s prehrano.

Ad 7
/

Seja je bila zaključena ob 19.30
Zapisal: Miha Štucin

