Svet staršev
Osnovne šole »Jožeta Krajca« Rakek
Partizanska c. 28, 1381 RAKEK

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV,

ki je bila v ponedeljek, 20. 12. 2010, ob 1700 v zbornici šole
Prisotni:

-

-

Odsotni:

-

člani:

Martina Zidar, Katarina Mišič, Milanka Praprotnik, Romana Oblak, Lana
Oton, Renata Meden, Polona Grintal, Boris Bajt, Darja Koprivc, Bojana
Barukčič, Saša Colja
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič , predsednica sveta zavoda Julija
Bombač in člani sveta zavoda: Franc Štefančič, Maja Malc, Polona Klopčič, Urška
Drobnič, Martina Istenič, Martina Hiti ter tajnica Marina Švigelj
člani: Milan Ivančič (opr.), Šemsa Muslinović, Helena Rajk,

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seja sveta staršev zagotovljena.
Predsednica sveta zavoda Julija Bombač in ravnateljica mag. Anita Ivančič sta pozdravili člane sveta
staršev in sveta zavoda. Gospa ravnateljica je pojasnila, da je skupno sejo sklicala, ker bi rada člane
sveta staršev in sveta zavoda seznanila o rezultatih delu in novostih, ki smo jih uvedli v tem šolskem
letu ter zaželela uspešno sodelovanje staršev, sveta zavoda in šole v prihajajočem letu.
Gospa Julija Bombač, predsednica sveta zavoda je predlagala, da člani sveta staršev in sveta zavoda
sprejmejo priloženi dnevni red seje, ki se glasi:
Dnevni red:
1. Novitete na področju prehrane (shema šolskega sadja, rezultati ankete o prehranskih
navadah, cenik šolske prehrane za učence in zaposlene …)
2. Novitete na področju organizacije dela na šoli (oblikovanje programa za elektronsko vodenje
urnikov, rokovnikov, nadomeščanj in delovnega časa zaposlenih)
3. Racionalizacija šolskih prevozov
4. Uspešno formiranje šolskega sklada
5. Razno
Predlagani Dnevni red so prisotni soglasno potrdili.
Kt1)

Ravnateljica je starše seznanila o poskusu uvedbe malice po prvi šolski uri. Za ta korak se je
odločila na podlagi nasvetov in smernic o načinu zdrave prehrane ter iz razloga, da večina
otrok pred odhodom v šolo ne zajtrkuje. Malica po prvi šolski uri je bila uvedena začasno in
poizkusno. Želela je tudi, da bi bil čas med malico in kosilom daljši z razlogom, ker otroci niso
pojedli kosil.
Iz rezultatov opravljene ankete je bilo ugotovljeno, da učenci in starši želijo malico nazaj po
drugi šolski uri, zato se je temu ugodilo. Anketa je pokazala, da imajo otroci
zelo
slabe
prehranske navade, v večini jedo preveč sladko ali pa slano hrano, ne uživajo dovolj sadja
in zelenjave.

Ravnateljica je prisotne seznanila, da se je šola vključila v projekt Shema šolskega sadja, s
katerim šola otrokom omogoča, da je za vse učence v dopoldanskem času na razpolago sadje.
Gospod Boris Bajt je mnenja, da je vodstvo šole premalo argumentiralo uvedbo sprememb.
Informacije o namenu sprememb so bile premalo jasne. Ravnateljica pojasni, da je starše,
zaposlene in učence o poskusni uvedbi malice po 1. šolski uri obvestila javno ob Dnevu
revščine, pred jesenskimi počitnicami. Zadevo je predstavila na pedagoški konferenci ter v
namen razprave, soočanja argumentov pripravila okroglo mizo Čas je za spremembe, dne
25.11.2010. Hkrati je zbrane seznanila z razmišljanjem o dvigu cen prehrane v naslednjem
šolskem letu. Po novem letu se bodo dvignile le cene malic in kosil za zaposlene.
Kt2)

Gospa mag. Anita Ivančič je prisotne seznanila o novitetah na področju računalniške opreme.
Vsak učitelj ima svoj računalnik in dostop do interneta.
Z novim letom se bo vzpostavil nov računalniški program za vodenje delovnega časa,
urnikov, nadomeščanj, odsotnosti zaposlenih, dejavnosti na šoli. Na celi šoli in PŠ Unec smo
vzpostavili brezhibno delovanje mreže, interneta, pouk bo končno stekel ob novi
informacijski podpori, nakupili smo 4 prenosnike in ostalo potrebno opremo. Poleg urnikov
se bo tekoče vodila realizacija dela na šoli, dostopalo se bo lahko do šolskega koledarja ter
dni dejavnosti. Program pokriva več področij hkrati in pomeni veliko pridobitev za šolo.
Organizirajo se tudi izobraževanja na področju računalniških programov. Pri novitetah ima
večino zaslug zunanji sodelavec šole, gospod Edo Milavec.

Kt3)

Realizacija šolskih prevozov.
Glede na željo staršev in otrok, da se organizira prevoz po 6. in 7. uri pouka, se je izkazalo, da
le tega koristita dva do trije otroci. Potreba je veliko manjša od zahtev in želja staršev.
Starši so ravnateljico opozorili, da zjutraj avtobus ne pelje čez Dovce in da vsako jutro zamuja.
Šofer otroke pobira na Ljubljanski cesti. Pločniki niso ali so slabo spluženi. Prehod čez glavno
cesto je še vedno pred staro šolo in je neustrezen za uporabnike. Predlagajo tudi, da se
postavi prehod za pešce na regionalni cesti med Slivicami in Uncem (pri pokopališču).
Starši ne želijo, da se ukine prevoz po 6. in 7. uri, ker imajo učenci poleg pouka še druge
dejavnosti.
Ravnateljica je povedala, da se trudi urediti zadeve glede prevozov, da je o zamujanju že
obvestila gospoda Ogrinca, ki ima pogodbo za prevoz otrok v šolo z Občino. Prošnje
staršev za ureditev prehodov bo prav tako posredovala na Občino.
Ravnateljica je pojasnila, da otroci ostajajo po pouku, se lovijo, se zadržujejo po šoli
neupravičeno. Sama jih je že večkrat zalotila, da delajo kaos po garderobah in hodnikih, pa
tudi zunaj šole. Obmetavajo se s predmeti in divjajo.

Glede na situacijo je ravnateljica vpeljala dežurstva med kosilom, po garderobah in po
hodnikih. Učence se stalno opozarja na ugašanje luči in na prekomerno porabo toaletnega
papirja. Čutiti je, da se je stanje po večkratnih opozorilih izboljšalo.

Kt4)

Ravnateljica je prisotne seznanila o delovanju šolskega sklada Rakec, ki smo ga ustanovili v
tem šolskem letu. Povedala je, da je trenutno na šolskem skladu 1000,00 evrov. Uspešno je
bil formiran upravni odbor, ki vestno opravlja svoje delo. Člani upravnega odbora so pripravili
finančni plan, kriterije za dodelitev sredstev in obrazce za koristnike sredstev, ki so objavljeni
na spletni strani osnovne šole.
S šolskim skladom smo šoli omogočili nakup večdimenzionalnega projektorja, ki ga bomo
namestili v večnamenski prostor in bo namenjen za prireditve. Enemu učencu so odobrili 1.
obrok za pokrivanje stroškov CŠOD. Prisotne je pozvala, da šolo seznanijo o družinah, ki so
v hujših finančnih stiskah in sami ne zaprosijo za pomoč.
Ravnateljica je povedala, da je gospa Gabrijela Prelesnik sestavila tudi anketni vprašalnik in
opravila anketo iz katere je razvidno, da mnogo učencev nima smučarske opreme za zimsko
šolo v naravi. Predlagali so, da bomo nabavili nekaj opreme iz sredstev šolskega sklada.
Na predlog ravnateljice so člani sveta staršev soglasno podali mnenje, da se sredstva, ki bodo
na novoletni delavnici zbrana od dobitkov tombole, nakažejo na račun šolskega sklada Rakec.
Mnenje sveta staršev ‐ sklep:
Denarna sredstva zbrana od dobitkov tombole, dne 24. 12. 2010, se nakažejo na račun
šolskega sklada Rakec.
Ravnateljica je prisotne seznanila, da bo v naslednjem šolskem letu staršem posredovala
soglasja za donacijo sredstev za šolski sklad. Vsem tistim, ki se bodo z donacijo strinjali
in
bodo podpisali soglasje, bo šola dvakrat letno izdala položnico v višini 15,00 €.

K5)

Prisotne je ravnateljica seznanila tudi o povzročeni škodi iz objestnosti, ki sta jo naredila dva
učenca. Povedala jim je, da sta nastalo škodo poravnala, člane pa je zaprosila, da podajo
mnenje, da šola lahko zaračuna stroške učencem za povzročeno škodo iz objestnosti.
Mnenje sveta staršev ‐ sklep:
Učenci, ki povzročijo škodo iz objestnosti in se le te ne da popraviti, stroške poravnajo sami
iz žepnine in opravijo družbeno koristno delo.
Mnenje so člani sveta staršev soglasno podprli.
Gospod Boris Bajt je opozoril, da je starše potrebno obvestiti, da je bilo nedvoumno
ugotovljeno, da je otrok škodo povzročil iz objestnosti in namerno. Na podlagi te ugotovitve
je otrok škodo dolžan odpraviti ali poravnati.

Gospa Anita Ivančič je prosila predstavnike sveta staršev, da podajo mnenje za pokrivanje
stroškov fotokopiranja v višini 6 €/učenca, ki jih bi šola staršem zaračunala v decembrskih
položnicah, skupaj s šolsko prehrano.
Staršem je gospa Julija Bombač povedala, da učitelji ne zahtevajo od staršev, da nabavijo še
dodatne delovne zvezke, temveč gradivo raje sami pripravijo in kopirajo.
Mnenje sveta staršev ‐ sklep:
Staršem se zaračuna stroške fotokopiranja v višini 6,00 €/učenca pri decembrskih
položnicah.
Starši so predlog ravnateljice soglasno potrdili.
Ravnateljica je članom povedala, da smo v telovadnico postavila plezalna stena, organizirano
bo tudi izobraževanje zaposlenih o uporabi plezalne stene. Plezalna stena se bo v naslednjem
tednu zaščitila z zaščitno ponjavo, da jo ne bo mogoče uporabljati brez strokovnega nadzora.
V letošnjem letu bomo pred šolo postavili tudi nadstrešek za dva službena avtomobila, v
skladu z lanskim finančnim planom.
24. 12. 2010 je ravnateljica prisotne povabila na novoletne delavnice, organizirana bo tudi
tombola za otroke. Žal je delavnica v dopoldanskem času, ker je večina staršev takrat v službi
so na praznovanje vabljeni stari starši.
Gospa Renata Meden in ostali člani sveta staršev so pohvalili delo učiteljskega zbora in
celotnega kolektiva. Učitelji s starši dobro sodelujejo. Želijo, da tako ostaja tudi v bodoče.
Prisotni so njeno pohvalo pozdravili z aplavzom.
Ravnateljica se je zahvalila za izraženo pohvalo v imenu celotnega kolektiva.
Gospoda Borisa Bajta je še zanimalo stanje glede izgradnje telovadnice.
Gospa ravnateljica je povedala, da se bo po njenih informacijah najprej zgradil nov vrtec v
Cerknici, potem pa šele telovadnica na Rakeku. Člani sveta so predlagali, da se vztraja pri
trenutno potrjenem projektu, ker Rakek potrebuje tovrstno telovadnico, kot prostor za
kulturo, glasbeno šolo in ustrezne prostore za delovanje društev.
Ob zaključku seje je ravnateljica prisotnim zaželela veliko uspehov in zdravja v novem letu
2011!

Seja je bila zaključena ob 18:15.
Zapisničarka:
Marina Švigelj

Predsednik sveta staršev:
Milan Ivančič

