SVET STARŠEV
OSNOVNE ŠOLE JANKA GLAZERJA RUŠE

Datum: 29.5.2020

ZAPISNIK 3. seje Sveta staršev OŠ Janka Glazerja Ruše v šolskem letu 2019/2020, ki je bila v sredo,
27. 5. 2020, s pričetkom ob 18. uri v zbornici šole.

PRISOTNI:
- Predstavniki zaposlenih: ravnatelj g. Ladislav Pepelnik in pomočnik ravnatelja g. Miro Jaušovec.
- Predstavniki Sveta staršev OŠ: lista prisotnih je sestavni del zapisnika.
Sejo je sklicala predsednica Sveta staršev, Barbara Jert.

DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav in ugotovitev sklepčnosti
2. Pregled zapisnika zadnje seje Sveta staršev
3. Pobude in vprašanja
4. Informacija o izboru učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021
5. Razno
K tč.1.
Predsednica Sveta staršev, Barbara Jert, je pričela s 3. sejo Sveta staršev, pozdravila navzoče in
ugotovila, da je od enaindvajsetih (21) članov Sveta staršev na seji prisotnih sedemnajst (17) članov,
tako da je bila sklepčnost zagotovljena. (Seznam prisotnih je priloga k zapisniku).
K t.2.
Predsednica Sveta staršev je pregledala zapisnik 2. seje Sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 .
Ravnatelj je podal informacije o realizaciji dogovorov 2. seje Sveta staršev:
-E-redovalnica: Ravnatelj Svet staršev seznani z informacijo, da se je do sedaj za storitev eredovalnice odločilo približno 50 staršev. Novi interesenti za uporabo e-redovalnice še lahko pošljejo
prošnjo za dostop v obliki e-pošte na šolo, da bodo prejeli podatke za dostop. Pristop je možen
kadarkoli. Predlog, da se na prvem roditeljskem sestanku v šolskem letu 2020/2021 starše spomni na
to možnost.

SKLEP št. 1: Svet staršev potrjuje zapisnik 2. seje Sveta staršev, ki je potekala dne 2. 3. 2020.
K tč.3
S strani predstavnikov staršev so bile podane naslednje pobude in vprašanja:
Predstavniki razredov so predstavili izkušnje in menja glede učenja na daljavo:
-Glede izvajanja učenja na daljavo starši učencev višjih razred izpostavljajo potrebo po več
videokonferencah s strani učiteljev glavnih predmetov z razlago snovi.
-Nekateri učenci bi potrebovali več strukture. Nekateri starši predlagajo učenje na daljavo po urniku.
Drugi starši povedo, da zaradi dela od doma, računalnika ne morejo ob točno določeni uri odstopiti
otroku.
-Učenci so prejeli vprašalnik v zvezi z učenjem na daljavo. Svet staršev predlaga, da se jim rezultati, ki
bodo dobljeni na osnovi tega, predstavijo oziroma posredujejo.
-Starši so pohvalili prizadevnost nekaterih učiteljev pri učenju na daljavo, predvsem glede ohranjanja
stikov z učenci. Pri nekaterih učiteljih pa je bilo kontakta premalo.
-Starši izpostavijo, da so bila včasih nejasna navodila glede tega, ali je potrebno določeno nalogo
oddati ali ne.
Ravnatelj povzame dogajanje na šoli od zaprtja šole naprej. Ocenjuje, da so se relativno dobro in
hitro znašli. Zavedajo se tudi pomanjkljivosti, ki jih bodo odpravljali. Navodil in usmeritev s strani
stoke je bilo zelo malo. Zagotovili so računalniško opremo 10 učencem. Najtežje je bilo z otroci tujci,
ki imajo težave z razumevanjem jezika in uporabo računalnikov. Odločili so se, da za učence od 1. do
5.razreda pripravijo naloge posredovane preko maila, za starejše učence pa so naloge bile podane
vsak teden v spletni učilnici. Zavedajo se neenakih pogojev staršev, nekateri so bili doma, drugi delali
od doma, tretji hodili v službe. Na posamezne pobude in mnenja staršev ravnatelj odgovarja, da so
določeni učitelji bolj vešči IKT tehnologije in so lažje osvojili, kar je bilo potrebno za izvajanje pouka
na daljavo in ohranjanja stika z učenci, drugi težje. Ankete v zvezi z izkušnjami z učenjem na daljavo
so prejeli tudi učitelji in ravnatelji. Opravljena bo analiza in pripravljene usmeritve za naprej, če bi se
ponovno pojavila potreba. Nekateri učitelji so težko vzdrževali stik z vsemi učenci, ker učijo tudi do
120 učencev. Odzive učencev na videokonferencah in pri oddaji nalog ocenjujejo na 95%. Par
učencev se ni odzivalo na učenje na daljavo. Če se učenci 4-8.r ne bodo vrnili v šole, bodo ocene, kar
jih še manjka pridobivali na različne načine od videokonferencah, telefona, maila, ali pa bodo
individualno prišli v šolo, če bo potreba. Z nekaterimi učenci je dogovorjen individualni urnik in
prihajajo v šolo 2-3 krat tedensko in kombinirajo z delom od doma.

K 4.tč.
Strokovni aktiv je predlagal gradiva za šolsko leto 2020/2021. Seznam je del gradiva seje Sveta
staršev.

-1. triada prejme gradiva brezplačno. Ostali učenci si učbenike izposojajo iz učbeniškega sklada,
delovni zvezki pa so strošek staršev. Seznam potrebščin bo posredovan s strani razrednikov. Glede
ostalega materiala naj učenci čim več, kar niso porabili in je še uporabno, prenesejo v višji razred,
predvsem likovni material in podobno. Za obnovo učbeniškega sklada je namenjeno 10.000 eur.
Delovni učbenik za angleščino je del tega sklada. Če bo kateri popisan, ga bodo nadomestili z novim.
Letos bodo zamenjali vsa gradiva za geografijo, prihodnje leto nameravajo zamenjati vse delovne
učbenike za angleščino.
SKLEP št. 2: Svet staršev se je seznanil s ceno učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto
2020/2021.
K tč. 5.
Razno:
-Valeta za 9.razrede: Šola predlaga, da se valeta za 9. razrede izvede, da se dostojno poslovijo.
Predlagajo izvedbo v kulturnem domu, s kulturnim programom, brez plesnega dela, glede na to, da so
plesni tečaji odpadli. Želijo si, da bi se poslovili s starši in učenci ali zgolj z učenci, v eni ali dveh
skupinah, odvisno od ukrepov države, do koliko ljudi bo dovoljeno zbiranje in podobno.
-Delitev učencev v manjše skupine pri 8. In 9. razredih: Pri predmetih slovenščina, matematika in
angleščina je že več let organiziran pouk v manjših skupinah, zato pri teh predmetih učence razdelijo
v 4 skupine glede na število vseh učencev v generaciji.
-Neobvezni izbirni predmeti za učence 4,5. in 6. razredov so razpisani. Kateri se bodo izvajali je
odvisno od števila prijav in normativov. Če ga učenec izbere, je zanj obvezen in je pri predmetu tudi
ocenjen. Učenci naj se ne prijavljajo na preveč dodatnih vsebin, da ne bodo dodatno obremenjeni.

Seja je bila zaključena ob 19.15.
Predsednica Sveta staršev: Barbara Jert
Zapisala: Daša Babič

