SVET STARŠEV
OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE

Datum: 2. 3. 2020

ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v ponedeljek,
2. 3. 2020, s pričetkom ob 18. uri v zbornici šole.

PRISOTNI:
Predstavniki zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik, pomočnik ravnatelja g. Miro Jaušovec
in pedagog g. Boštjan Ravnjak
-

Predstavniki Sveta staršev OŠ: lista prisotnih je sestavni del zapisnika

Sejo je sklicala predsednica Sveta staršev, Barbara Jert.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev.
Pobude in vprašanja.
Poročilo o uspehu učencev ob zaključku prvega polletja.
Samoevalvacijsko poročilo.
Razno.

K tč. 1
Predsednica Sveta staršev, Barbara Jert, je pričela z 2. sejo Sveta staršev, pozdravila navzoče in
ugotovila, da je od 21 članov Sveta staršev na seji prisotnih petnajst (15) članov, tako da je bila
sklepčnost zagotovljena. (Seznam prisotnih je priloga k zapisniku).

K tč. 2
Predsednica Sveta staršev je pregledala zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 1.
Ravnatelj je podal informacije o realizaciji dogovorov 1. seje Sveta staršev:

1

Zapisnik 1. Seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2019/2020 je objavljen na spletni strani
OŠ Janka Glazerja Ruše – http://www.glazer.si/svetstarsev/.
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-

Glede nabave likovnega materiala je ravnatelj opravil razgovor z učiteljico likovne vzgoje.
Učenci lahko prenašajo likovni material in pripomočke v višje razrede in dokupijo samo
potrebno. Ob koncu šolskega leta bodo učenci obveščeni o tem, kaj lahko prenesejo naprej.
Predlaga se, da se na seznamih šolskih potrebščin takšen material posebej označi.

-

Z učitelji izbirnih predmetov je bil opravljen razgovor. Učencem je omogočen pravočasni prihod
na kosilo.

-

Dodatni termin pogovornih ur v mesecu januarju se je dobro obnesel in ostaja tudi v prihodnjem
šolskem letu.

-

E-redovalnica – starši bodo o brezplačni storitvi obveščeni s strani šole in ponujena jim bo
možnost pridobitve uporabniškega imena in gesla za dostop.

-

Predlagani ukrepi Delovne skupine za preprečevanje medvrstniškega nasilja se izvajajo.
Izvedena je bila učna delavnica za starše na temo čuječnosti, šest učencev se usposablja za
vrstniške mediatorje (v sodelovanju s Svetovalnim centrom za otroke) , predvideni so dnevi
dejavnosti na temo strpnosti, sprejemanja drugačnosti, izvajajo se tematske razredne ure,
rekreativni odmori...

S strani predstavnikov staršev pripomb na zapisnik ni bilo.

SKLEP št. 1: Svet staršev je bil seznanjen z zapisnikom 1. seje Sveta staršev, ki je potekala dne
30. 9. 2019 in ugotavlja, da se sklepi izvajajo.

K tč. 3
S strani predstavnikov staršev so bile podane naslednje pobude in vprašanja:
-

Starši učencev 3.c razreda opozarjajo na prevroče delovno okolje otrok. Kljub zračenju je
učilnica prevroča. Ravnatelj pojasni, da je težava predvsem v zastarelem ogrevalnem sistemu
šole, se bodo pa poiskale ustrezne rešitve.

-

Kako je z izvajanjem programa Ekošola? Ravnatelj pojasni, da se v letošnjem šolskem letu niso
odločili za včlanitev v program. Kljub temu šola izvaja program Ekošola samostojno. Pove, da
letos izvajajo celo več dejavnosti kot sicer. Kljub temu, da niso včlanjeni v program, bo učencem
omogočeno sodelovanje na Ekokvizu.

-

Predlaga se pravočasno obveščanje staršev o raznih dejavnostih, to je vsaj 5 dni pred izvedbo
le teh, zaradi lažjega usklajevanja službenih in šolskih obveznosti. Gospod Jaušovec pojasni,
da ob izvajanju dejavnosti varstvo poteka kot ponavadi in je izjemoma ob teh dnevih omogočeno
tudi učencem, ki sicer niso vključeni v varstvo.

-

Izpostavijo se pozitivni odzivi glede šolske prehrane.
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K tč. 4
Šolski pedagog je predstavnike Sveta staršev seznanil s pregledom uspeha učencev po prvem
ocenjevalnem obdobju v šolskem letu 2019/2020. Gradivo so člani Sveta staršev predhodno prejeli ob
vabilu v elektronski obliki.
V primerjavi s preteklimi leti se uspeh izboljšuje. Od 460 učencev je bilo negativno ocenjenih 17 učencev
(3,7 %). Najmanj uspešni so bili učenci 3. triade. Za vse učence so se že izdelali individualni načrti za
popravljanje ocen.
SKLEP št. 2: Svet staršev se je seznanili s pregledom uspeha učencev ob zaključku prvega
ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2019/2020.

K tč. 5
Ravnatelj je podal samoevalvacijsko poročilo, ki so ga predstavniki Sveta staršev prejeli predhodno ob
vabilu v elektronski obliki.
Področje letošnje samoevalvacije je zajemalo analizo rezultatov na šolskih tekmovanjih, v obdobju od
leta 2014 do 2019. Učenci so bili zelo uspešni na različnih področjih.
SKLEP št. 3: Svet staršev se je seznanil s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2019/2020.

K tč. 6
Ravnatelj pojasni, da je šola v sodelovanju s pristojnimi službami sprejela ukrepe za zmanjševanje
širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (koronavirusom). Učitelji so učencem predstavili preventivne
ukrepe za zmanjšanje možnosti širjenja okužb, starši pa so prejeli pisna priporočila in navodila kako
zmanjšati tveganje za okužbo.
Zaenkrat delo na šoli poteka nemoteno. Vsa dogajanja v povezavi s koronavirusom vodstvo šole redno
spremlja. V primeru spremenjenih razmer glede pojava okužb in morebitnih izrednih ukrepih, bodo starši
in učenci pravočasno obveščeni.

Seja je bila zaključena ob 19.06.

Zapisala:
Anja Mišanović, l.r.

Predsednica Sveta staršev:
Barbara Jert
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