Svet staršev
Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
Številka: 900-2/2017-2
Datum: 13. 2. 2018

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v TOREK, 13. 2 .2018, ob 18. uri, v učilnici glasbe B4
Prisotni: Ana Vrhovnik, Marijana Mladenović, Barbara Udovič, Barbara Šivec, Miloš
Pohole, Tatjana Rupar, Boris Bajt, Dušanka Petrović, Tjaša Brezec, Andreja Krpan,
Anja Stojanović, Damjan Knavs, Bojana Lavrič,
Opravičeno odsotni: Vida Tekavec, Irena Podvratnik,
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. Pregled zapisnika prve redne seje, z dne 20. 9. 2017
2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju (Irena Mele)
3. Razno

Ad1.)
Zapisnik 1. redne seje sveta staršev z dne 20. 9. 2017 je bil potrjen korespondenčno in je
objavljen na šolski spletni strani.
Predsednica sveta staršev je navzoče pozvala k glasovanju za potrditev zapisnika.
Predstavniki sveta staršev so soglasno sprejeli sklep:
Potrdi se zapisnik 1. redne seje sveta staršev z dne 20. 9. 2017.
Ad2.)
Pomočnica ravnateljice Irena Mele je podala statistično poročilo o rezultatih vzgojno
izobraževalnega dela v prvem ocenjevalnem obdobju, in sicer:
 v OŠ Rakek je bilo vključenih 279 učencev (246 na matični šoli in 33 na podružnični šoli
Unec);
 ob prvi ocenjevalni konferenci je bil učni uspeh 95 %.
Učni uspeh po razredih v prvem ocenjevalnem obdobju:
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Razredniki in učitelji so starše učencev z negativno oceno povabili na razgovor, da se jih
seznani z učnim uspehom otroka in predstavi načrt, kako popraviti negativne ocene.

Ugotovljeno je, da med učenci z negativnimi ocenami, razen v 1 primeru, ni učencev z
dodeljeno dodatno strokovno pomočjo.
V prvem ocenjevalnem obdobju so učenci dosegli:
5 zlatih, 5 srebrnih in 73 bronastih priznanj.
V tem obdobje je bilo veliko opravičenih izostankov. Prevladovale so odsotnosti zaradi
zdravstvenih razlogov.
Pri višjih razredih so tudi neopravičeni izostanki (učenci pozabljajo na pouk izbirnih
predmetov, predure…).
Udeležba staršev na GU je zaskrbljujoča – le 32,4 % kar je za 6 % manj v primerjavi z
enakim obdobjem lanskega šolskega leta.
Bolj obiskovani so roditeljski sestanki - 72 % - vendar je v primerjavi z lanskim šolskim
letom za 7 % slabša udeležba.
Andreja Krpan predlaga, da se trajanje obiska na govorilnih urah v popoldanskem času
časovno omeji na 5 do 10 minut.
Za daljše razgovore naj se starši prijavijo na individualne GU v dopoldanskem času.
Gospa Lavrič je izpostavila tudi problem sklicevanja roditeljskih sestankov za vse oddelke
istočasno, kar onemogoči staršu udeležbo pri enem razredu za enega od svojih otrok.
Ravnateljica je obljubila, da se bo o tem ponovno pogovorila z učitelji. Starše pa prosi, da se v
primeru onemogočene udeležbe na roditeljskih sestankih, informirajo o temah in dogovorih,
ki so jih obravnavali v oddelkih, če se roditeljskega sestanka niso udeležili.
Ravnateljica je starše seznanila, da bomo v marcu ponovno zaposlili delavca za učno pomoč
preko programa javnih del.
Gospod Pohole je vprašal, ali bodo učenci glede na število negativni ocen pogosteje
obiskovali dopolnilni pouk.
Gospa Irena Mele je povedala, da so vsi ti učenci že vključeni v dopolnilni pouk.
Predstavnica sveta staršev je povedala, da se učenci v kolikor želijo, z učitelji dogovorijo tudi
za izboljšanje že dobljenih slabših ocen in ne samo negativnih.
Kt3)

Razno

Ravnateljica je povedala, da se na šoli trudimo vzpostavljati topel partnerski odnos s starši in
zaposlenimi. V ta namen je na šoli bilo organizirano predavanje Janija Prgića za učitelje in
starše. Učitelji so bili z delavnico zelo zadovoljni, žal pa je zaradi neudeležbe staršev
predavanje za starše odpadlo.
Tudi v bodoče se predvideva povabilo staršev na predavanja oziroma delavnice zanimivih in
kvalitetnih predavateljev oziroma izvajalcev.

19.4.2018 ob 17.00 uri bo na šoli potekalo predavanje oz. delavnica Rdeča luč za vse starše,
posebej pa bodo povabljeni starši 4. in 5. razredov.
Gospa Ana Vrhovnik je povedala, da se je predavanja zavoda Varna pot že udeležila v vrtcu.
Na njem slušatelje seznanijo z nevarnostmi v prometu, kot je uporaba telefona, neprevidnost
… Prikazani so razni videoposnetki, ki ponazarjajo nevarnosti v prometu in napotujejo k
upoštevanju le-te.
Starši so tudi predlagali, da se predavanja in delavnice za starše organizira istočasno z
roditeljskimi sestanki. Tako bo udeležba boljša.
Ravnateljica je povedala, da je to bilo v praksi, vendar vseh predavateljev ni mogoče pridobiti
na določene termine, kot npr. Janija Prgića.
Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila še z nekaterimi dejavnostmi do konca šolskega
leta.
- v mesecu februarju bo potekal vpis v 1. razred;
- na šoli bomo postavili družabne kotičke za učence za aktivno preživljanje časa v
glavnem odmoru;
- izvedla se bo anketa o šolski prehrani;
- učenci bodo izbrali novo glasbo za šolski zvonec;
- obiskali bomo smučarske polete v Planici, v okviru izbirnega predmeta ŠPORT
(organizira pokrovitelj Zavarovalnica Triglav);
- udeležili se bomo Žogarije v Cerknici;
- na Uncu bo predstavnica ZD Cerknica izvedla predavanje o cepljenju proti ošpicam;
- v mesecu aprilu bomo organizirali prireditev Rakek ima talent, ki jo bo vodil Peter
Poles;
- v mesecu juniju bo potekala mednarodna izmenjava učencev - Švedska.
Ravnateljica se je zahvalila za pomoč Borisu Bajtu pri ureditvi prehoda za pešce na Uncu.
Boris Bajt predlaga, da člani sveta staršev sprejmejo sklep:
Skupinske GU se tam, kjer ni drugače dogovorjeno, omeji na maksimalno 10 minut.
Člani sveta so sklep soglasno potrdili.
Gospo Udovič je zanimalo, kako poteka delo z nadarjenimi otroki na nižji stopnji.
Gospa Irena Mele je povedala, da učitelji skupaj z učencem in svetovalno delavko pripravijo
program oz. individualni načrt za nadarjene učence, ki se pripravi na osnovi otrokovega
interesa, katere dejavnosti bi želeli obiskovati. Na podlagi tega se jih vključi v razpoložljive
dejavnosti.
Gospa Udovič je tudi povedala, da se ji zdi, da je za manjše otroke manjši izbor dejavnosti in
manj ponudb ter možnosti vključevanja. Ni organiziranih tekmovanj za 1.triado. Pohvalila je
organizacijo računalniškega tekmovanja BOBRI, vendar predlaga tisk barvnih kopij.
Gospoda Poholeta je zanimalo, če imamo seznam, koga od staršev učitelj kliče kot prioriteto,
kadar jih je potrebno poklicati? Se kliče najprej mamo ali očeta?
Gospa Irena Mele je povedala, da tega dogovora nimamo.
Gospoda Poholeta je zanimalo tudi, če imajo učitelji navodilo, kako se otroka ustno izprašuje,
ali slednje poteka, tako da ga drugi učenci ne slišijo ali je javno izprašan pred tablo.
Gospa Irena Mele je povedala, da je ustno izpraševanje javno, če pa učitelj presodi, da je za
vprašanega učenca bolje, če ga sprašuje v klopi in ga ne izpostavlja pred vsemi učenci, ostale

otroke zaposli, vprašan učenec pa lahko odgovarja tudi za mizo ali pred tablo. Slednje ni
predpisano.
Gospod Pohole je ravnateljico vprašal, koliko dovolilnic za parkiranje na parkirnih prostorih
za starše je izdala zaposlenim. Mnenja je, da če so parkirna mesta namenjena ustavljanju in
parkiranju za starše, naj se zaposleni tega držijo. Parkirišče za zaposlene je odrejeno na
makadamu.
Ravnateljica je povedala, da je parkirišče v zimskem času in v času gradnje na makadamu
zelo neprimerno, ustvarile so se velike luknje, katerih v zimskem času komunala ne more
popraviti, je blato, sneg. Zato je parkiranje na makadamu zelo otežkočeno. Parkiranje v času
izgradnje parkirišča pri novi telovadnici, ki naj bi se ga začelo urejati v mesecu marcu, pa
sploh ne bo mogoče. V tem obdobju se bomo vsi (starši in zaposleni) posluževali parkirišč ob
ograji pri športnem igrišču, za telovadnico … Tudi starši bodo morali malo potrpeti in
upoštevati otežkočene razmere. Starši trenutno lahko parkirajo pred igriščem. Z dogovorom se
je uredil tudi problem parkiranja staršev gibalno oviranega učenca, tako da otroka lahko varno
dostavijo v šolo.
Na Uncu je bila pritožba s strani župnišča, da se parkira na njihovem zemljišču. Ravnateljica
je preverila in ugotovila, da je parkirišče last občine, tako da se lahko parkira in ustavlja pri
šoli.
Članica sveta se je zahvalila, da je šola omogočila izposojo smučarske opreme, ki je otrokom
omogočila udeležbo na zimski šoli v naravi.
Predstavnica sveta staršev je povedala, da so starši oddelka 5.a hvaležni, ker se je šolski
prevoz uredil na relaciji Unec-Rakek. Želeli bi si, da bi se organiziral tudi na nasprotni strani,
da bi avtobus ustavil na obeh lokacijah – tudi pri trgovini Mercator.
Ravnateljica je povedala da je šola Občini slednje že predlagala, vendar je prejela negativen
odgovor, češ da tam prevoznik ne more ustavljati, ker na tem mestu ni uradnega postajališča.
Ravnateljica je obljubila, da bo na Občino ta predlog ponovno posredovala.
Tej pobudi, da se organizira še eno postajališče v smeri Unec –Rakek se pridružuje tudi
gospod Knavs kot predstavnik oddelka 2.a.
Gospa Udovič je pohvalila tudi izvedbo novoletnih delavnic na Uncu, ki so bile zelo lepo
pripravljene, bilo je prijetno srečanje staršev s svojimi otroki in zaposlenimi. Želi si, da taka
srečanja ostanejo tudi v bodoče.
Vesela je tudi, da se je šola hitro odzvala z organizacijo rokometa na Uncu, obisk je visok,
učenci so navdušeni. Vaditelj je sicer pogosto odsoten, vendar je vadba kvalitetna. Članica
prosi, da se v takih primerih starše obvesti čim prej.
Ravno tako si želi, da se starše na Uncu obvesti tudi o odsotnosti učiteljice pevskega zbora.
Ravnateljica je povedala, da dramskega krožka na Uncu, zaradi organizacije delovnega časa
učiteljice, ni bilo mogoče organizirati.
Starše je tudi zanimalo kako bo z stavkovnim dnem.
Ravnateljica je povedala, da bodo v času stavke 14. 2. 2018 na šoli v varstvu prisotni 3 učenci
na Podružnični šoli Unec.
Glede nadomeščanja pouka zaradi stavke še ni točno znano, ali se bo ta dan nadomeščal.

Na vprašanje kako poteka gradnja telovadnice pa je ravnateljica odgovorila, da gradnja
telovadnice poteka po planu.
Gospod Damjan Knavs je še povedal, da starši opozarjajo na nered in gnečo v garderobah na
nižji stopnji, otroci brcajo stvari, …
Ravnateljica je povedala, da se dela na tem, da bi situacijo rešili, da bi dodali stenske
obešalnike. V garderobah za starejše učence bomo poskušali prerazporediti garderobne
omarice in po potrebi dodali nove ob koncu šolskega leta.
V garderobnih prostorih je ves čas prisoten receptor, ki se trudi, da po garderobah vzpostavlja
red in disciplino. Večkrat je prisotna tudi ravnateljica in učitelji.
Opaža se, da otroci pozabljajo svoje stvari in jih ne poiščejo ter odnesejo domov, temveč po
garderobi ostajajo. Starši prav tako ne prevzamejo pozabljenih oblačil, ki jih skrbno zlagamo
na police po hodnikih ter v garderobah. Učitelji so podali predlog, da bi se pripravila razstava
pozabljenih stvari.
Seja je bila zaključena ob 19:45.

Zapisničarka:
Marina Švigelj

Predsednica sveta staršev:
Tjaša Brezec

