SVET STARŠEV
OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE
Datum, 28.03.2019

ZAPISNIK
2. seje sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše, ki je bil v sredo 20.03.2019 v zbornici šole ob 18. uri.

PRISOTNI:
-

Predstavnik zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik, pomočnik ravnatelja Miro Jauševec in
pedagog g. Boštjan Ravnjak
Predstavniki Sveta staršev OŠ: lista prisotnih je sestavni del zapisnika

Sejo je sklicala predsednica Sveta staršev ga. Barbara Jert.

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uvodni pozdrav.
Ugotovitev sklepčnosti
Pregled zapisnika prejšnje seje
Pobude in vprašanja
Pregled uspeha po prvem ocenjevalnem obdobju
Pregled aktivnosti do konca šolskega leta 2018/19
Razno

Zaradi odsotnosti zapisnikarja ga. Anja Mišanovič se poda predlog nadomestnega zapisnikarja.
Predlaga se ga. Irena Jurič.
PREDLOG JE BIL SOGLASNO SPREJET.

K tč. 1 in 2
G. ravnatelje je pričel s 2. sejo Sveta staršev, pozdravil navzoče in ugotovil, da je od 21 članov
prisotnih 17 članov, tako da je bila sklepčnost zagotovljena (seznam prisotnih je priloga k zapisniku).

K tč. 3
Pregled zapisnik prejšnje seje Sveta staršev.
1. Sklep: Pregledan in potrjen je zapisnik prejšnje seje Sveta staršev.

K. tč 4
1. Predstavniki Sveta staršev prve triade so predlagali, da bi se pri izvajanju evakuacijskih vaj
otroke prve triade prej malo pripravilo, saj so bili otroci prestrašeni.
2. NPZ Fizika – vprašanje s strani staršev (tretja triada) zakaj se ne izvajajo priprave na NPZ v
sklopu učnih ur. Pojasnjeno je bilo, da se NPZ izvaja skozi proces pouka 8. in 9. razred –
POSEBNIH PRIPRAV NA NPZ NI. Za kakršno koli pomoč so učitelji na voljo
3. OŠ Janka Glazerja je bila izbrana za poskusno izvajanje NPZ v tretjem razredu in sicer iz
predmetov slovenščine in matematike.
4. Vprašanja staršev:
- Zakaj ni čaj sladkan
- Zakaj ni čokolade za posip raznih mlečnih izdelkov
- Na prehod bolj zdrave hrane se poje bolj malo hrane!
- Zakaj otroci hodijo v trgovino in pekarno
G. ravnatelj Ladislav Pepelnik pojasni: Šola se mora prehranjevati po smernicah zdrave prehrane
– EKO. V času pouka imajo otroci strogo prepoved zapuščati šolo.
Na mesec za zavrže cca. 200l hrane, ki je pri kapaciteti 60 zajtrkov, 460 malic in 300 kosil v mejah
normale.
Na temo zakaj hrana takšna so otroci poslali odprto pismo. Predlog se pošlje vsem staršem
5. Podaljšano bivanje prve triade so starši predlagali, da bi v zimskem času namesto gledanja TV
počeli kakšne druge stvari.
6. Obvezni izbirni predmeti. Kdaj so posredovane informacije in komu, če se predmet ne bo
izvajal?
Pomočnik ravnatelja g. Miro Jauševec pojasni,da so otroci obveščeni kateri predmeti niso bili
izbrani in da lahko izbirajo med predmeti kateri so bili izbrani.
Pri neobveznih predmetih se pogovori ne izvajajo.
PREDLOG – če se lahko tudi obvezni izbirni predmeti objavijo. POJASNILO – otroci morajo
tudi sami imeti skrb in odgovornosti, da sami spremljajo stvari.
K tč. 5
Pregled uspeha prvega ocenjevalnega obdobja:
Kot vsa leta je tudi v tem šolskem letu 2018/2019 zadnja triada najmanj uspešna. Od 462 bi jih
izdelalo le 434!!!!
2. SKLEP: Svet staršev se je seznanil z analizo uspeha po prvem ocenjevalnem odboju.
K tč. 6
Vse aktivnosti so zabeležene na šolskem koledarju in spletni strani šole

3. SKLEP: Svet staršev se je seznanil z pregledom šolskih aktivnosti do konca šolskega leta
2018/19.

K tč. 7

SAMOPOŠKODOVANJE – starši so opozorili, da se na šoli kar množično dogajajo samopoškodovanje
otrok in da je nekakšna trenutna »moda« med otroci. Predvsem pri deklicah.
Šolski delavci so s tem seznanjeni in se stvari rešujejo individualno. Saj se zaradi varovanja otrok in
njihove zasebnosti o teh stvareh ne obvešča vseh staršev. Primeri se rešujejo posamično.
Šola se trudi izničiti oz. minimilizirati kakršno koli nasilje med otroci. Katerih je pa več. Kot so
izločevanje posameznikov iz razredne skupnosti, nasilje preko družabnih omrežij.
Nasilje preko družabnih omrežij, so stvari, ki naj se ne rešujejo v šoli v času pouka, saj je zaradi tega
moten učni proces vse prisotnih otrok.

PREDLOG:
-

Da se vključi zunanje strokovnjake (mediatorje) za pogovore z otroci, saj otroci potrebujejo
zaupnika. Ta možnost obstaja tudi pri šolski psihologinji ga. Andreji Kuder.
Možnost vključitve študentov, ki izvajajo obvezno šolsko prakso. Ti bi bili na razpolago za
pogovor z otroci v sodelovanju in koordinaciji šolske psihologinje ga. Andreje Kuder.
ZADEVO NAJ OBRAVNAVA TUDI SVET ZAVODA

4. SKLEP: Do naslednje seje Sveta staršev se pripravijo predlogi dodatne pomoči učencem na
temo nasilja, samopoškodovanja in podobno. Predloge pripravi imenovana delov
DELOVNA SKUPINA
5. SKLEP: imenovanje delovne skupine. Sestavljena je iz naslednjih članov: g. ravnatelj
Ladislav Pepelnik in psihologinja ga. Andreja Kuder – s strokovne strani
Daša Babič, Sandra Kuntner in Barbara Jert – Svet staršev –POTRJEN
6. SKLEP: Delovna skupina bo do konca aprila oblikovala nabor predlogov, ki jih bo na
naslednji seji Sveta staršev obravnaval Svet staršev. Predloge zbirajo predstavniki Sveta
staršev in jih posredujejo delovni skupini.
7. SKLEP: Na naslednji seji sprejeti predlogi se bodo kot dodaten program pričeli izvajati v
naslednjem šolskem letu.
Sklepi 4., 5., 6., 7. So bili soglasno sprejeti

POHVALA: tretješolci so na podlagi projekta zbirajmo kilometre, zbrali 58 km - prehodili so pot do
Celja!
Seja se je zaključila ob 20.15.

Zapisala:

Predsednica Sveta staršev:

Irena Jurič

Barbara Jert

