SVET STARŠEV
OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE
Datum: 31.05.2016
ZAPISNIK
3. Seja Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše, torek, 31.05.2016, pričetek ob
18.00 uri v zbornici šole.
Lista prisotnih članov Sveta staršev je dodana kot priloga zapisnika.
DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav.
2. Pregled zapisnika 2. seje sveta staršev.
3. Predlog dnevnega reda.
4. Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov v šolskem letu 2016/17.
5. Seznanitev z rezultati NPZ za 9. razred.
6. Pobude in vprašanja.
7. Razno.
K tč. 1
Predsednica Sveta staršev, Mateja Draškovič, je pričela 3. sejo Sveta staršev s
pozdravom navzočih in po listi prisotnih ugotovila, da je na seji Sveta staršev
sklepčnost zagotovljena. (Seznam prisotnih je priloga k zapisniku.)
K tč. 2
Ob pregledu zapisnika 2. seje Sveta staršev, ki je potekala dne 29.02.2016, sta
predsednica Sveta staršev in ravnatelj podala informacije o realizaciji sklepov
zapisnika 2. seje Sveta staršev.
Ravnatelj Ladislav Pepelnik je podal naslednja pojasnila:
- Investicija v izgradnjo klančine, nadstreška za prehod 1. razredov in dvigala na
predmetni stopnji (za uresničitev teh investicij se je potrebno dogovoriti z
ustanoviteljico Občino Ruše).
- Navedba v zapisniku 2. seje Sveta staršev, da je šola umaknila predlog za
prispevek staršev v višini 5 € za materialne stroške, ker je pridobila dodatne
vire s strani občine, je napačna.
Sklep št. 1.:
Predstavniki Sveta staršev se seznanijo in potrdijo, da se druga alineja tč. 2
zapisnika z dne 29.02.2016 spremeni in pravilno glasi: »Šola v letu 2015/16 ne bo
pobirala prispevka s strani staršev v višini 1 € na mesec za materialne stroške. Ta
odločitev je povezana z nasprotovanjem Občine Ruše, da ta sredstva prispevajo
starši.«
Sklep št. 2.:
Svet staršev je bil seznanjen z zapisnikom 2. seje Sveta staršev, ki je potekala dne
29.02.2016 in z realizacijo sprejetih sklepov ter ga potrdil.
K tč. 3.

Svet staršev se je seznanil z predlogom dnevnega reda ter ga potrdil.
K tč.4.
Ravnatelj je predstavil izbor učbenikov in delovnih zvezkov v šolskem letu 2016/17.
Sklep št. 3:
Svet staršev se je seznanil z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto
2016/17 ter ga potrdil.
K tč. 5.
Ravnatelj je predstavil neuradne rezultate NPZ za 9. razred.
SLO – rep. povpr. (RP) – 53,30; standardni odklon (SO) 18,70; OŠ Ruše – 52,00.
ANG – RP – 61,50; SO – 25,47; OŠ Ruše – 53,36. MAT – RP – 51,40; SO – 21,77;
OŠ Ruše – 40,45.
Predlog:
- Naredi se natančna analiza rezultatov;
- Do meseca septembra se pripravi konkretni načrt za izboljšanje rezultatov;
- Med učenci se opravi anketa o smiselnosti izvedbe NPZ.
Sklep št. 4:
Svet staršev se je seznanil z neuradnimi rezultati NPZ za 9. razred.
K tč. 6
Svet staršev je obravnaval naslednje pobude in vprašanja:
- Zapiranje igrišča pri vrtcu v popoldanskem času
Na pobudo občanov je občina predlagala, da se v večernem času zapre igrišče pri
vrtcu. Ravnatelj je podal pozitivno mnenje, da se igrišče zapre v večernih urah (za
zaklepanje poskrbi zaposlena čistilka). Sedaj je bilo nekajkrat igrišče zaprto že v
popoldanskem času in otroci, ki so želeli popoldan preživeti na igrišču, so ostali pred
zaprtimi vrati. Šola bo preverila in urgirala, da se igrišče ne zaklene pred 20:00 uro
zvečer.
-

Pohvala šoli za organizacijo izmenjave z osnovno šolo iz Češke.

- Tuj jezik – nemščina, angleščina
Svet staršev predlaga, da se v mesecu septembru mentor – učitelj, predstavi
načrt dela in cilji v šolskem letu 2016/17.
20. junija se pripravi skupni nastop vseh, ki obiskujejo fakultativni pouk tujih
jezikov.
Ravnatelj se sestane z učiteljicami tujega jezika in jih seznani z izpostavljenimi
pomisleki staršev.
Med učenci se izvede anketa o zadovoljstvu pri pouku tujih jezikov.
Svet staršev predlaga, da učenci pripravijo kratke predstavitve naučenega za
starše.
- Naravoslovje
Podana so bile pripombe s strani staršev na podajanje snovi in zahteve učitelja pri
naravoslovju.
Ravnatelj, kot nadrejeni, opravi razgovor z učiteljem Frenkom in skupaj naredita
načrt za izboljšanje dela pri tem predmetu.

K tč. 7.:
Ravnatelj je predstavil aktivnosti do konca šolskega leta 2015/16, ki se zaključi
dne 24.06.2016. Vse aktivnosti so podrobno opisane na šolski spletni strani.
Seja se je zaključila ob 19:30 uri.
Zapisala:
Ditka Repolusk

Predsednica Sveta staršev:
Mateja Draškovič

