Svet staršev
Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
Številka: 900-1/2018-4
Datum: 10. 5. 2019

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v ČETRTEK, 9.5 .2019, ob 18. uri, v učilnici glasbe C5
Prisotni: Matjaž Mršek, Ana Vrhovnik, Karla Kovšca, Matevž Urbas, Barbara Šivec,
Barbara Udovič, Bojana Lavrič, Boris Bajt, Dušanka Petrović, Tjaša Brezec,
Andreja Krpan, Tatjana Vrščaj Vodošek, Mojca Ivančič, Marijana Mladenović
Opravičeno odsotni: Miloš Pohole, Joža Obreza
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, knjižničarka Lea Sterle
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 druge redne seje, z dne 21. 2. 2019
2. Potrditev cen delovnih zvezkov za šolsko leto 2019/2020 (Lea Sterle)
3. Razno
Predlagani dnevni red so člani soglasno potrdili.
Ad1.)
Zapisnik 2. redne seje sveta staršev, z dne 21. 2. 2019, je bil potrjen korespondenčno in je
objavljen na šolski spletni strani.
Predsednica sveta staršev je navzoče pozvala k glasovanju za potrditev zapisnika redne seje.
Predstavniki sveta staršev so soglasno sprejeli sklep:
Potrdi se zapisnik 2. redne seje sveta staršev, z dne 21. 2. 2019.

Ad2.)
Ga. Sterle predstavi nabor delovnih zvezkov za vse razrede. Do razlike v ceni prihaja zaradi
odločitve ministrstva, da prihodnje leto sofinancira zvezke za 2. razred osnovne šole.
Ga. Šivec ima vprašanje glede razlike v ceni del. zvezkov in učbenikov za 5. a in 5. b razred.
Prihaja do razlik v izboru delovnih zvezkov in jo zanima čemu. Ga. Šivec se boji, da bi med
razredoma prihajalo do razlik v kakovosti osvojenega znanja. Ga. Sterle odgovori, da sta
učiteljici izbrali učbenike in del. zvezke po svoji presoji, vendar morata obe izpolniti iste učne
cilje. Njun pristop je različen in posledično tudi izbira gradiva. Ga. Bombač je izbrala gradivo
zbirke Radovednih 5, ker ji le-ta ustreza, ga. Baraga pa je podala dolgo pisno razlago o svoji
izbiri, kjer omenja, da je osnova učni načrt, učitelj pa si avtonomno izbere gradivo za
poučevanje in doseganje ciljev. Uspeh posameznega otroka je odvisen tudi od otrokovega
učnega stila, sposobnosti in navad ter od »stila družine«, ki mu pri učenju stoji ob strani.

Izbira učbeniškega gradiva ni garancija za boljše rezultate. Ga. ravnateljica zaključi, da sta
učiteljici strokovno presodili pač drugače in na podlagi tega izbrali gradivo.
Ga. Sterle nadaljuje s pregledom gradiva. Na PŠ Unec se je ga. Neža s soglasjem staršev
bodočih drugošolcev odločila, da gre en delovni zvezek za 2.razred (vadnica za matematiko)
na stroške staršev zaradi narave kombiniranega pouka.
V učbeniški sklad bo potrebno dokupiti nekaj učbenikov, menjali pa naj jih ne bi. Tudi drugo
šolsko leto se obrabnina za učbenike ne bo zaračunavala. Šola za vsakega prvošolca od države
prejme 30,00 € za nakup delovnih zvezkov, za drugošolca naj bi bil znesek isti; okrožnice
MIZŠ-ja s točnimi navodili šola še ni prejela.
G. Bajt ima vprašanje, kaj se zgodi, če se v tem krogu nabor delovnih zvezkov ne potrdi. Ga.
Sterle odgovori, da bi se obdržali obstoječi učbeniki, novih se ne bi nabavilo. Ga. ravnateljica
doda, da se naredi ponovna revizija delovnih zvezkov po aktivih, morda pride do kake
spremembe, čeprav dvomi. Na koncu vsekakor pride do izbora, ki zahteva nakup delovnih
zvezkov.
G. Bajt prosi ravnateljico, da na pristojnem ministrstvu vpraša, kakšen je namen potrjevanja
cen delovnih zvezkov, saj starši na koncu kupujemo delovne zvezke v komercialnih
knjigarnah in potrjujemo cene učbenikov, ki se do pričetka novega šolskega leta spremenijo.
Ga. Sterle doda, da se cene delovnih zvezkov med knjigarnami ne smejo razlikovati, ker da je
to nezakonito.
Ga. Vrščaj Vodošek ima pripombo glede založb, ki so pripravljene znižati cene učbenikov, če
bo država zniževala strošek »glavarine« na učenca. Sprašuje se, zakaj tega ne storijo že sedaj.
Svet poda predlog, da bi šola kupila delovne zvezke za vse učence ter si na ta način kot velik
kupec izpogajala boljše cene. Z oddajo vloge v sklad Rakec za pomoč pri nakupu delovnih
zvezkov pa lahko s temi stroški upravičencem pomaga šola.
Predsednica sveta staršev da na glasovanje potrditev cen delovnih zvezkov in svet ga potrdi z
večino. Glasovanja se vzdržita g. Bajt in ga. Šivec.
Ga. ravnateljica še pove, da se lahko prihodnje leto zgodi, da bomo imeli več oddelkov kot
letos.
Zahvali se za donirana sredstva v sklad Rakec s strani staršev. Pove, da ima šola na račun
nove športne dvorane bolj prestižen internet; letos pa so kandidirali tudi za izgradnjo WLAN
omrežja v letu 2020 (wi-fi točka v vsaki učilnici).
Ravnateljica napove pregled pravilnika Zlata petka (sledi sestanek na Občini Cerknica). Vaja
iz evakuacije je bila uspešno izpeljana.
V mesecu maju bo veliko dogodkov. V parku občine Postojna bo 15. 5. 2019 potekala Parada
učenja. Letos bodo sodelovali tudi učenci OŠ Rakek (predstavitev stojnice ter delavnica za
otroke). Ob 17.00 uri bo nastopil mladinski pevski zbor.

31.5. bo potekal letni koncert šolskih pevskih zborov v KD Cerknica in sicer ob 17.00 uri.
Šola je predlagana za Zlato taborsko priznanje. Priznanje bi bilo potrditev šoli, učiteljem,
zaposlenim in učencem, da delajo dobro in v pravi smeri.
Šola se bo letos prijavila tudi na razpis ZRSŠ za znak Zlato srce. Ker se vloga lahko odda do
20. 5., bo šola kandidirala tudi za to priznanje.
Šola je v marcu mesecu ponovno kandidirala na programe Erasmus+, tokrat skupaj z Švedsko
šolo ter OŠ Miroslava Vilharja iz Postojne. V letu 2020 pridejo na šolo švedski učitelji, v letu
2021 gostimo švedske učence.
V nedeljo 12. 5. bo v telovadnici potekala območna revija odraslih pevskih zborov, za kar bo
na šolski spletni strani objavljeno vabilo.
Ravnateljica mora ob 18:45 zapustiti sejo, saj isti dan na občinski seji Občine Cerknica
predstavlja Letno poročilo 2018.
Svet pod točko razno nima konkretnih vprašanj ali pobud, zato se seja ob 18:55 zaključi.

Zapisničarka:
Tjaša Brezec

Predsednica sveta staršev:
Tjaša Brezec

