SVET STARŠEV
OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE

Datum: 26. 5. 2021

ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2020/2021,
ki je bila v
torek, 25. 5. 2021, s pričetkom ob 19. uri, v spletnem okolju ZOOM.

PRISOTNI:
-

Predstavniki zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik, pomočnik ravnatelja g.
Miro Jaušovec, pedagog g. Boštjan Ravnjak in knjižničarka ga. Aleksandra
Rožič

-

Predstavniki Sveta staršev OŠ: lista prisotnih je sestavni del zapisnika

Sejo je sklical predsednik Sveta staršev, g. Branko Gregorc.

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

Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev.
Pobude in vprašanja.
Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/22.
Razno.

K tč. 1
Predsednik Sveta staršev, Branko Gregorc, je pričel z 2. sejo Sveta staršev, pozdravil
navzoče in ugotovil, da je od enaindvajsetih (21) članov na seji prisotnih šestnajst (16)
članov, tako da je bila sklepčnost zagotovljena. (Seznam prisotnih je priloga k
zapisniku).

K tč. 2
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Predsednik Sveta staršev je pregledal zapisnik 1. seje Sveta staršev v šolskem letu
2020/2021.
Točka 8. se dopolni s predlogom ge. Ivane Prosnik, da se za učence organizirata
delavnici »Preprečevanje vrstniškega nasilja na spletu« ter »Varna uporaba spleta«.
SKLEP ŠT. 1: Zapisnik 1. seje Sveta staršev, ki je potekala 29. 9. 2020, se v
dopolnjeni obliki soglasno potrdi.

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

Kako bo z izvedbo in stroški letošnje valete?

G. ravnatelj pojasni, da se bo valeta izvedla 11. 6. 2021. V kolikor bo dopuščalo vreme
bo program potekal na letnem odru, v primeru slabega vremena pa v veliki šolski
telovadnici. Zabava se bo nadaljevala v dvorani CEZAM-a.
Končnih kalkulacij še ni, bodo pa starši obveščeni o končni ceni. Večjih stroškov za
izvedbo valete ni pričakovati. Od zbiralne akcije starega papirja je 9. a razred zaslužil
289,55€, 9. b razred pa 291,97€
. Ves zbrani denar bo namenjen za kritje stroškov.
-

Izpostavi se stiska učenk nižjih razredov, ki se zatekajo k učenkam višjih
razredov, zaradi vrstniškega nasilja v obliki neprimernega vedenja,
nadlegovanja ter fotografiranja.

G. ravnatelj pojasni, da vse stvari, ki se dogajajo v šoli in s katerimi je vodstvo šole
seznanjeno, z vso resnostjo obravnavajo in rešujejo. Prosi za konkretiziranje težav in
prijavo neprimernega vedenja, da se lahko izvedejo razgovori s starši in učenci.
-

Učenci 1. in 3. razredov nimajo dovolj časa, da pojejo kosilo.

G. Jaušovec pojasni, da učenci 1. in 3. razredov prihajajo v jedilnico z učitelji oddelkov
podaljšanega bivanja in ti so z njimi tako dolgo, dokler s kosilom ne zaključi zadnji
učenec. Kosilo poteka v času, ko učencev predmetne stopnje ni, tako da je vsakemu
učencu omogočeno, da poje kosilo do konca.

K tč. 4
Predstavitev izbranih učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2021/2022.
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G. Branko Gregorc izpostavi predlog nekaterih staršev, da bi otroci več pisali in manj
uporabljali učbenike ter delovne zvezke.
Ga. Aleksandra Rožič pojasni potek izbora učbenikov ter delovnih zvezkov.
SKLEP št. 2: Svet staršev se je seznanil z izbranimi učbeniki in delovnimi zvezki
za šolsko leto 2021/2022 in ga soglasno potrdil.

K tč. 5
Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil z dejavnostmi do konca tekočega
šolskega leta:
-

Dnevi dejavnosti in športni dan v mesecu juniju.
V šolskem letu 2021/22 je v 1. razred vpisanih 49 učencev (2 oddelka).
Pripravlja se energetska sanacija šole.
Pri šoli so postavljena nova igrala za razvijanje motoričnih spretnosti.
Ureja se učilnica na prostem.
Ureja se prevoz za učence iz Selnice ob Dravi, zaradi zaprtja mostu.
Steklo bo prostovoljno testiranje učencev 3. triade. Testiranje se bo izvajalo
doma, v prisotnosti staršev. Predviden pričetek 7. 6. 2021.
Devetošolci bodo zaključili šolsko leto 16. 6. 2021, ostali učenci pa 24. 6. 2021.

Seja je bila zaključena ob 19.35.

Zapisala:
Anja Mišanović

Predsednik Sveta staršev:
Branko Gregorc
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