Svet staršev
Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
Številka: 900-1/2017-4
Datum: 24. 4. 2018

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v torek, 24. 4. 2018, ob 18. uri
v učilnici C3 na Osnovni šoli Jožeta Krajca Rakek.
Prisotni:
Tjaša Brezec, Barbara Šivec, Andreja Krpan, Ana Vrhovnik, Miloš Pohole, Vida
Tekavec, Boris Bajt, Tatjana Rupar, Dušanka Petrovič
Odsotni:
Bojana Lavrič, Damjan Knavs, Anja Stojanović, Irena Podvratnik, Barbara
Udovič, Marijana Mladenovič
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, Lea Sterle in Irena Mele
Gospa Tjaša Brezec je pozdravila navzoče in prebrala predlagani dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika 2. redne seje
2. Potrditev cen delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019 (Lea Sterle)
3. Razno
Ker sklepčnost na seji sveta staršev še ni bila zagotovljena, je predsednica Sveta staršev
predlagala, da se dnevni red prične s 3. točko, kjer glasovanje ni potrebno.
Ad 3
Predsednica Sveta staršev je povedala, da je ga. Bojana Lavrič sporočila, da ne more biti več
članica Aktiva sveta staršev notranjskih OŠ (trenutno v aktivu sodeluje 13 šol iz
osrednjeslovenske, notranjske in kraške regije), zato bo potrebno imenovati novega
predstavnika. Na kratko je povedala kakšne tematike obravnavajo v aktivu ter obvestila, da bo
08.05.2018 potekala delavnica na temo šolskih skladov. Povedala je, da se delavnice lahko
udeleži kdorkoli, tudi učitelji oziroma tisti, ki ga delovanje in poslovanje šolskih skladov
zanima. Gospa ravnateljica je dodala, da gre za zelo pomembno temo in da bi bilo res dobro,
da bi se delavnice nekdo udeležil.
V nadaljevanju je gospa ravnateljica povabila predstavnike staršev, da si na spletni strani
pogledajo rezultate ankete o šolski prehrani ter prisotne obvestila, da se stroški obiskovanja
regijskih in državnih tekmovanj od 01.01.2018 financirajo iz dodatnega programa občinskih
sredstev, tako da so sedaj starši finančno razbremenjeni (za tekmovalne športe ostaja isto kot je
bilo). Povedala je tudi da:
- se bo šolsko igrišče ogradilo z 1,5 m visoko ograjo;
- lahko, na podlagi dokazov JP Komunala Cerknica, potrdi da je voda pitna;
- so z 01.03.2018 zaposlili javno delavko za učno pomoč;
- gospod Ogrinc opozarja, da je veliko težav na avtobusih, saj so otroci živahni in ne
upoštevajo navodil, zato se je odločila, da se bo sama peljala z njimi, da preveri stanje;
- so se tudi letos odločili za isto podjetje za končno fotografiranje (podjetje je izboljšalo
program in podana so bila bolj konkretna navodila v zvezi z naročilom fotografij in
plačilom);

bo nova športna dvorana v uporabi od 01.09.2018, uradna otvoritev pa bo 20.09.2018
ob 17.00 uri (prehod do telovadnice bo skozi 1. triado, s strani Občine Cerknica bo
zagotovljen javni delavec za dežurstvo);
- bo 01.06.2018 2. letni koncert zborov in šolskega ansambla,
- bo 05.06.2018 podelitev zlatim bralcem v KD Cerknica in
- 18.06.2018 prireditev Zlata petka.
Ker je bila v tem trenutku sklepčnost zagotovljena, je predsednica Sveta staršev predlagala, da
se točko razno prekini in prične s 1. točko dnevnega reda.
-

Ad 1
Predsednica sveta staršev, Tjaša Brezec, je dala v razpravo zapisnik 2. seje sveta staršev.
Zapisnik je že bil sprejet korespondenčno.
Zapisnik 2. redne seje sveta staršev so prisotni člani soglasno potrdili.
Ad 2
Gospa Lea Sterle je prisotnim predstavila cene delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019.
Članom sveta staršev je bilo gradivo posredovano pred sejo na njihove e-naslove. V tem
šolskem letu je bila uvedena novost, da je šola nabavila vse za 1. razred, vendar pa je v tem
primeru potrebno konec šolskega leta vrniti vse, tudi delovne zvezke. Ga. Sterle se bo
pozanimala ali je mogoče, da bi otroci lahko obdržali delovne zvezke.
Ga. Šivec je podala pripombo na učbenik in delovni zvezek za spoznavanje okolja za 3. razred,
ga. Brezec pa je povprašala ali bi lahko starši preko šole nabavili delovne zvezke, da bi tako
morda dosegli boljše nabavne pogoje. Gospa ravnateljica je povedala, da to ni mogoče.
Po koncu razprave je svet staršev potrdil izbor izbranih delovnih zvezkov za šolsko leto
2018/19.
V nadaljevanju je ga. Sterle prisotnim predstavila tudi sezname potrebščin, ki bodo objavljeni
tudi na spletni strani šole v mesecu maju.
Ga. Vrhovnik je vprašala ali bi lahko šola nabavila potrebščine in bi starši potem plačali preko
položnice. Gospa ravnateljica je povedala, da to ni mogoče in prosila za razumevanje.
Gospa Sterle je člane seznanila tudi s seznamom učbenikov za prihodnje šolsko leto in jim
podala informacije o delovanju učbeniškega sklada. Povedala je, da tudi v naslednjem šolskem
letu ne bo obrabnine za izposojo učbenikov in prosila, da otroke opozorimo, da spoštljivo
ravnajo z učbeniki in naj jih zavijejo. Opozorila je tudi, da se učbeniki ne smejo zavijati v
samolepilne folije in da nalepke z imenom in priimkom ne smejo biti nalepljene direktno na
učbenik, ampak na ovitek, ki se ga ob vrnitvi odstrani.
Ad 3
Predsednica Sveta staršev je predlagala, da se nadaljuje s 3. točko dnevnega reda in opozorila,
da je potrebno še najti nekoga, ki bi zamenjal ga. Lavrič v Aktivu sveta staršev notranjske in
predlagala go. Šivec. Svet staršev je izglasoval ga. Šivec za novo predstavnico Aktiva sveta
staršev Notranjskih osnovnih šol.
Gospa ravnateljica je povedala, da delavnic za starše na šoli ne bo več zaradi slabega odziva
staršev, da pa se bodo v naslednjem šolskem letu združili z OŠ Cerknica in Večgeneracijskim
centrom Cerknica ter skupaj pripravili predavanja in delavnice za starše. Povedala je tudi, da
na splošno beležijo zelo slab obisk znotraj govorilnih ur (1. triada je dobro obiskana, ostale pa
slabše) in roditeljskih sestankov.
Gospa Mele je prosila, da starše prijazno opomnimo, da se držijo dogovora, da popoldanske
govorilne ure trajajo po 10 minut. V kolikor so težave oziroma problemi obsežnejši, se je
mogoče dogovoriti za individualne govorilne ure.

Na koncu je gospa ravnateljica še obvestila, da so se odločili za nakup kinestetičnih miz (1-2),
ki bodo namenjene otrokom, ki so med poukom bolj nemirni in motijo potek pouka ter da se
bodo ob zaključku šolskega leta nabavile nove garderobne omarice.

Seja je bila zaključena ob 19:30 uri.

Zapisala:
Barbara Šivec
Predsednica sveta staršev
Tjaša Brezec

