SVET STARŠEV
OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE
Datum: 29. 2. 2016

ZAPISNIK
2. seja Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše, ki je bila v ponedeljek, 29. 2. 2016, s pričetkom ob
17.00 uri v zbornici šole.
Lista prisotnih članov Sveta staršev je dodana kot priloga zapisnika.
DNEVNI RED:








Ugotovitev sklepčnosti.
Pregled zapisnika 1. seje.
Pregled uspeha učencev po prvem polletju
Samoevalvacijsko poročilo
Informacije ravnatelja
Pobude in vprašanja.
Razno.

K tč. 1
Predsednica Sveta staršev, Mateja Draškovič, je pričela 2. sejo Sveta staršev, pozdravila navzoče in
po listi prisotni ugotovila, da je na seji Sveta staršev sklepčnost zagotovljena. (Seznam prisotnih je
priloga k zapisniku.)
K tč. 2
Ob pregledu zapisnika 1. seje Sveta staršev, ki je potekala dne 29. 9. 2015, sta predsednica Sveta
staršev in ravnatelj podala informacije o realizaciji sklepov zapisnika 1.seje Sveta staršev.
Ravnatelj Ladislav Pepelnik je podal naslednja pojasnila ;
 Izpostavljena pobuda menjave učiteljic v času popoldanskega bivanja pri 3. razredih, ki je
po ponovni razpravi bila sprejeta in bo stopila v veljavo po današnji seji.
 Predlagan prispevek staršev 5 EUR za materialne stroške se umakne saj je šola pridobila
dodatne vire iz strani občine.
Sklep št. 1: Predstavniki Sveta staršev potrjujejo menjavo vzgojiteljic popoldanskega bivanja v 3.a
in 3.b razredu od 1.3.2016 do konca šolskega leta.
Sklep št. 2: Svet staršev je bil seznanjen z zapisnikom 1. seje Sveta staršev, ki je potekala dne 29. 9.
2015 in z realizacijo sprejetih sklepov ter ga potrdil.
K tč. 3

Ravnatelj in pedagog Boštjan Ravnjak sta predstavnike Sveta staršev seznanila s pregledom uspeha
učencev po prvem polletju. V primerjavi s prejšnjimi leti ni opaziti večjih odstopanj.
Sklep št. 3: Svet staršev se je seznanil s pregledom uspeha učencev ob zaključku prvega polletja za
šolsko leto 2015/2016.
K tč. 4
Ravnatelj je predstavnike Sveta staršev seznanil s samoevalvacijskim poročilom OŠ Janka Glazerja
Ruše za leto 2015.
PREDLOG: Sestavi in sestane se skupina, kjer se bodo sestavile pobude, dobre prakse in ideje kako
motivirati otroke k doseganju boljših uspehov.
Sklep št. 4: Svet staršev se je seznanil z samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2015.
K tč. 5
Ravnatelj je predstavnikom Sveta staršev predstavil aktivnosti do konca šolskega leta 2015/2016 in
ostale informacije.
Sklep št. 5: Svet staršev se je seznanil z aktivnostmi, ki se bodo odvijale do konca šolskega leta
2015/2016.
K tč. 6
Obravnavane so bile naslednje pobude in vprašanja:
 izboljšanje obveščanja staršev o dogodkih na šoli in dejavnosti učencev namenjene staršem
preko e-sporočil, SMS sporočil in redno obveščanje
 Nadstrešek ali pokrivala za kolesa
V času opravljanja izpita za kolo, (5. razredi) kolesa stojijo v šolski kolesarnici in so izpostavljena
dežju. Pobuda za pokrivala, ki bi kolesa otrok zaščitila
 Investicija v izgradnjo klančine, nadstreška ali dvigala
Vsako leto iz občinskega proračuna osnovna šola pridobi 25.000 EUR za vzdrževanje, obnovo in
druge potrebe. Ta sredstva se porabijo prav tako zbrana sredstva šolskega sklada ne zadostujejo za
izvedbo investicije. Ostaja pa prizadevanje za uresničitev teh investicij
 V primeru dežja in večjih nalivov na tlakovanem dvorišču ob šolskem igrišču stoji voda in
je neprehodno. Predlog ureditev odtekanja vode
K tč. 6
Razno
Podan je bil predlog za nove člane šolskega sklada. Predlagani so bili Tine Zorko, Tomi Prosnik,
Urška Repolusk in Matjaž Podgornik.
Zaključili ob 19.10 uri.

Zapisala:
Barbara Jert
Predsednica sveta staršev:

