Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Partizanska 28, 1381 Rakek
Tel: 01 705 25 10
Faks: 01 705 12 08
e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si

Številka: 900-1/2017-2
Datum: 20. 9. 2017

ZAPISNIK,
1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2017/18,
ki je potekala v sredo, 20. 9. 2017, ob 18. uri, v učilnici številka C5
na Osnovni šoli »Jožeta Krajca« Rakek.
Prisotni: Ana Vrhovnik, Marijana Mladenović, Barbara Udovič, Irena Podvratnik, Barbara Šivec,
Miloš Pohole, Tatjana Rupar, Boris Bajt, Dušanka Petrović, Tjaša Brezec, Andreja
Krpan, Anja Stojanović

Opravičeno odsotni: Bojana Lavrič, Vida Tekavec, Anja Stojanović, Damjan Knavs,
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, pomočnica ravnateljice Irena Mele, Marina
Švigelj
Ugotovljeno je , da je sklepčnost seje zagotovljena.
Gospa Tjaša Brezec je pozdravila člane sveta staršev in prebrala predlagani dnevni red.
Predlagani Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in sprejem zapisnika 3. seje sveta staršev (25. 4. 2017)
Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2016/2017
Samoevalvacijsko poročilo za leto 2016/2017
Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18
Obravnava Razvojnega načrta šole 2017/18
Predstavitev sprememb Prometno varnostnega načrta šole za šolsko leto 2017/18
Imenovanje predstavnika staršev v upravni odbor šolskega sklada Rakec in potrditev
upravnega odbora šolskega sklada Rakec
8. Imenovanje novega predstavnika staršev v svet šole
9. Razno

Kt1.) Zapisnik sveta staršev 3. redne seje je bil sprejet korespondenčno v mesecu
aprilu, na podlagi katere se šteje, da je zapisnik potrjen.
Kt2.) Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu za leto 2016/17 je predstavila
ravnateljica.
Gradivo je objavljeno na spletni strani šole.
Vprašanj ni bilo. Člani sveta staršev so Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu
soglasno potrdili.
Kt3.) Ravnateljica je predstavila Samoevalvacijsko poročilo za leto 2016/17.
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Gradivo je objavljeno na spletni strani šole.
Vprašanj ni bilo. Člani sveta staršev so Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto
2016/17 soglasno potrdili.
Kt4.) Ravnateljica je članom sveta staršev predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto
2017/18. Gradivo je objavljeno na seji sveta staršev.
Predsednica sveta staršev je člane pozvala k razpravi.
Gospoda Miloša Poholeta je zanimala organizacija pedagoških konferenc, ali jih
ravnateljica skliče v istem terminu kot so roditeljski ali govorilne ure, tako da se s
tem izogne predolgemu čakanju učiteljev na konference?
Gospa Anita Knez je odgovorila, da konference potekajo ob drugih terminih,
običajno s pričetkom ob 14. uri, z izjemo ocenjevalnih, ki se pričnejo ob 16. uri.
Organizirane imamo jutranje sestanke na štirinajst dni.
V večini učitelji ne čakajo predolgo na sklicane konference ali sestanke.
Gospa Barbara Udovič pove, da je letni načrt obsežen in zanimiv. Izrazila je
mnenje staršev z Unca, da je na podružnični šoli Unec dejavnosti manj kot lansko
leto in da posebej pogrešajo sport (ritmika je samo za deklice), dramski krožek in
jezike.
Gospa ravnateljica je povedala, da zunanjim mentorjem ni interes izvajati
interesne dejavnosti, jezikovnih tečajev, športnih dejavnosti, ker je premajhno
število učencev. Aktivni so tudi na drugih šolah in se pojavijo težave z logistiko. Za
športne dejavnosti tudi ni zagotovljenih ustreznih prostorskih pogojev. Obljubila
je, da bo kljub temu preverila interes med učenci za ID rokomet.
Irena Mele je povedala, da bo še enkrat preverila in se pogovorila z učiteljico ŠPO
če bi bila pripravljena voditi kakšno dejavnost.
Povedala je tudi, da so notranje ponudbe interesne dejavnosti omejene s številom
pripadajočih ur. Ker je število otrok manjše, se dodeli tudi sorazmerni del števila
ur za opravljanje interesnih dejavnosti na Uncu.
Ravnateljica je starše seznanila, da bo v prvem tednu oktobra organizirana
nenapovedana vaja evakuacije, prilagojena trenutni situaciji, zaradi gradnje
telovadnice. Pripravlja se sprememba evakuacijskih načrtov.
Letni delovni načrt je objavljen na spletni strani šole.
Člani sveta so predstavljeni Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/18 podprli.
Kt5.) Ravnateljica je predstavila tudi Razvojni načrt za obdobje 2015-2020. Le ta je
dopolnjen glede na nove dejavnosti, razvojne projekte, ki smo jih vključili za to
obdobje.
Razvojni načrt je objavljen na spletni strani šole.
Razvojni načrt so člani sveta staršev potrdili.
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Kt6.) Ravnateljica je predstavila tudi spremembe Prometno varnostnega načrta šole za
šolsko leto 2017/18. Le ta je objavljen na spletni strani šole.
Starši z Unca predlagajo varnejše postajališče pri Portusu. Avtobus naj bi ustavljal
pri Portusu na drugi strani ceste in odpeljal krožno okoli trgovine, gasilnega
doma.
Starši so ravnateljico tudi seznanili, da avtobus ustavlja na klancu, kjer je
izstopanje otrok nevarno, nepregledno, tam ni prostora za umikanje otroka s
cestišča, ker je podporni zid in ščavje.
Ravnateljica je prebrala že posredovani predlog na občino, kot je obnovitev stare
pešpoti, postavitev novega postajališča. Občina je zavrnila naveden predlog.
Starši predlagajo, da se na župana ponovno naslovi predloge, ki bi zagotovili večjo
varnost otrok:
- obnovitev stare pešpoti,
- postavitev oviralcev-ležečih policajev na cestišču,
- razširitve pločnika pri Portusu, ki bo omogočil večjo preglednost na cesto.
Ponovno so izpostavili problem zaznamovanega postajališča v Dovcah, kjer
avtobus ne ustavlja. Le ta ustavlja samo na prvem postajališču.
Ravnateljica je povedala, da prevoznik ustavlja na postajališčih, ki so v dogovoru z
občino Cerknica. O problematiki se bo pogovorila z gospodom Ogrincem.
Gospa Barbara Udovič je pohvalila učiteljice na Uncu, da vsakodnevno skrbno
spremljajo otroke na postajališče do avtobusa.
Člani sveta staršev potrjujejo Prometno varnostni načrt šole za šolsko leto
2017/18 z upoštevanjem novih predlogov.
Kt7.) Imenovanje novega člana v upravni odbor šolskega sklada Rakec.
Člani sveta staršev so v upravni odbor šolskega sklada Rakec imenovali Vido
Tekavec. Gospa Vida Tekavec se je strinjala z imenovanjem.
SKLEP: V upravni odbor šolskega sklada Rakec se imenuje VIDO TEKAVEC.
Sklep so člani sveta staršev soglasno potrdili.
Kt8.)

Imenovanje novega predstavnika staršev v svet šole.
Člani sveta staršev so za imenovanje predstavnice staršev v svet zavoda
predlagali Ano Vrhovnik.
Gospa Ana Vrhovnik se je strinjala z imenovanjem.
SKLEP: V svet Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek se imenuje ANO VRHOVNIK.
Člani so SKLEP soglasno potrdili.
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Kt8.) Razno
Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila s spremembo izbora učnih gradiv za
1. razred. V skladu z odobrenimi sredstvi Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport v višini 30,00 €/učenca smo za učence 1. razreda nabavili osnovni paket
LILI IN BINE 1 (medpredmetni delovni zvezek v 4 delih). Nabavna cena skupaj s
popusti je znašala 34,00€.
Ravnateljica je prisotne seznanila z opozorilom, da so zunanja igrala v času pouka
podaljšanega bivanja namenjena le učencem, ki so pri pouku podaljšanega
bivanja. S tem želimo preprečiti morebitne nezgode otrok.
Člani sveta so izrazili mnenje, da bi Rakek potreboval otroško igrišče, zato
predlagajo, da bi pobudo z zbranimi predlogi in podpisi predložili krajevni
skupnosti oziroma županu.

Tjaša Brezec je čestitala ravnateljici k visoki vsoti zbranih sredstev na šolskem skladu
Rakec.

Seja je bila zaključena ob 20. uri

Zapisnikarica:

Predsednica sveta staršev:

Marina Švigelj

Tjaša Brezec
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