SVET STARŠEV
Osnovne šole Janka Glazerja Ruše

Datum: 17. 1. 2017
ZAPISNIK

2. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2016/2017, ki je bila 16. 1. 2017, ob 18. uri v
zbornici OŠ Janka Glazerja Ruše, Lesjakova ulica 4, 2342 Ruše.

Prisotni:
Ladislav Pepelnik, Boštjan Ravnjak, Andreja Krajnc, Renata Videčnik, Jure Klobučar, Irena Jurič, Anja
Mišanović, Tanja Topovšek, Iztok Kološa, Matjaž Podgornik, Ditka Repolusk, Franci Švajger, Sonja Lorber,
Andreja Pečovnik Mencinger, Romana Pliberšek Kos, Barbara Šarh
Manjkajoči: Blaž Vehovar, Tine Zorko, Barbara Jert, Uroš Razpet, Urška Repolusk

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uvodni pozdrav.
Ugotovitev sklepčnosti.
Potrditev zapisnika 1. seje.
Analiza anketnega vprašalnika za starše.
Volitve dveh (2) predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda Osnovne šole Janka Glazerja
Ruše.
Pobude in predlogi.
Razno.
AD 1)

Gospa predsednica, Andreja Krajnc, je lepo pozdravila vse prisotne.

AD 2)
Gospa predsednica je ugotovila, da je sklepčnost zagotovljena.

AD 3)
Gospa predsednica je pregledala zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu
2016/20171.
Ugotovljen je napačen zapis priimka predstavnice 8. a. Popravlja se s pravilno navedbo in sicer Andreja
Pečovnik Mencinger.
1. SKLEP: Potrdi se zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2016/2017.
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Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2016/2017 je objavljen na internetni strani OŠ Janka Glazerja
Ruše - http://www.glazer.si/svetstarsev/.
Stran 1 od 3

AD 4)
Gospod Boštjan Ravnjak je predstavil analizo anketnega vprašalnika za starše, ki je priloga temu zapisniku. 2
Ugotovljeno je bilo, da je bilo posredovanih več odgovorov kot v preteklem letu in da so rezultati boljši. Najslabša
ocena je 4. Največ odgovorov je bilo posredovanih s strani staršev prvih razredov, najmanj s strani staršev
devetih razredov.
2. SKLEP: Svet staršev je seznanjen z rezultati anketnega vprašalnika za starše.
Gospod Ravnjak predstavi tudi delovanje šolskega sklada in novost glede prenosa sredstev za generalne
subvencije plačljivih dejavnosti ter za sofinanciranje učencem socialno šibkih družin po do sedaj veljavnih
kriterijih. Najvišja generalna subvencija pripada učencem petih razredov, v višini 42 €.
V primeru, da starši ne potrebujejo generalne subvencije lahko sredstva donirajo v šolski sklad.
Gospod ravnatelj, Ladislav Pepelnik, pove, da so se v letu 2016, iz naslova donatorskih sredstev, zmanjšali
dolgovi do OŠ učencev socialno šibkih družin.
S 1. februarjem 2017 so učenci, katerih starši dosegajo povprečni dohodek na osebo do 36%, upravičeni do
100% subvencioniranega kosila. Sredstva so zagotovljena s strani Ministrstva.

AD 5)
V nadaljevanju seje so se izvedle javne volitve dveh predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda OŠ Janka
Glazerja Ruše.
3. SKLEP: Svet staršev je soglasno sklenil, da se volitve v Svet zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše
izvedejo javno.
4. SKLEP: Svet staršev je predlagal in soglasno izvolil v Svet zavoda OŠ Janka Glazerja Ruše,
gospoda Iztoka Kološo in gospo mag. Barbaro Šarh.

AD 6)
V nadaljevanju seje so se podale pobude in vprašanja.
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Srečanje s starši v mesecu decembru (novoletni nastop), naj se organizira na način, da bodo imeli
starši, ki imajo otroke na razredni stopnji in predmetni stopnji možnost ogleda nastopov obeh otrok.
Upošteva naj se tudi časovni zamik v izogib prometnim zastojem v okolici šole.



V popoldanskem času se naj uredi, da bo dostop staršev v staro telovadnico mogoč samo v športnih
copatih.



Pridobivanje ocen za učence predmetne stopnje v računalniški učilnici, mora biti tako organizirano, da
ne bo prihajalo do dveh ocenjevanj za isti razred v enem dnevu.

Priloga 1: Analiza anketnega vprašalnika za starše.
Stran 2 od 3



Izpostavljeno je bilo vprašanje pisanja nalog v 1. razredu, v podaljšanem bivanju. Gospod ravnatelj bo
pripravil odgovor, ki bo posredovan vsem staršem 1. razredov.



Izpostavljeno je bilo vprašanje o pouku tujega jezika v 1. razredih. Gospod ravnatelj bo pripravil
odgovor, ki bo posredovan vsem staršem 1. razredov.



Preverjanje znanja v 6. razredu. Gospod ravnatelj je pojasnil, da je preverjanje sestavni del vsake učne
ure in ni potrebno, da učenci pišejo posebej pisnega preverjanja pred pisno kontrolno nalogo.

AD 7)
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19.20.

Zapisala:
mag. Barbara Šarh

Andreja Krajnc,
predsednica Sveta Staršev

Stran 3 od 3

