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

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila v četrtek, 30. 9. 2010, ob 1700 v učilnici C1

Prisotni:

-

-

Odsotni:

-

člani:

Milan Ivančič, Martina Zidar, Katarina Mišič, Mojca Zidar, Milanka
Praprotnik, Romana Oblak, Barbara Godeša, Lana Oton, Renata Meden,
Polona Grintal
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič, pomočnica ravnateljice dr. Anja
Podlesnik Fetih, predsednica sveta šole Julija Bombač in
tajnica Marina Švigelj
člani: Boris Bajt (opr.), Šemsa Muslinović, Bojana Barukčič, Helena Rajk, Darja
Bajec, Saša Colja

Ugotovljeno je, da je sklepčnost seja sveta staršev zagotovljena.
Predsednica sveta zavoda Julija Bombač je pozdravila člane in predstavila novo vodstvo šole, ki je
bilo imenovano meseca junija ter predala besedo predsedniku sveta staršev Milanu Ivančiču.
Gospod Milan Ivančič je predlagal, da člani sveta staršev sprejmejo priloženi dnevni red seje, ki se
glasi:
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled in sprejem zapisnika zadnje seje
Načrt VIZ dela v šolskem letu 2010/11
Poslovnik sveta staršev OŠ »Jožeta Krajca« Rakek
Pravila o šolski prehrani
Pravilnik o delovanju šolskega sklada
Poslovnik pritožbene komisije
Razno

Da bo seja hitreje stekla je predsednik predlagal, da bi razprave potekale pod točko Razno.
Predlagani Dnevni red so člani sveta soglasno potrdili.
Kt1)

Gospa Lana Oton je želela pojasnilo v zvezi z glasovanjem za imenovanje ravnateljice. Po
informacijah, ki jih je uspela pridobiti gospa Lana Oton, naj bi predstavniki sveta staršev
glasovali v nasprotju s sprejetim sklepom zadnje seje sveta staršev, z dne 12.05.2010.
Gospe Lani Oton je predsednik sveta staršev razložil, da je bila ravnateljica izvoljena in
imenovana na podlagi tajnega glasovanja z izidom 5:6 v korist imenovane (glasovali pa so: 3
predstavniki staršev, 3 predstavniki ustanovitelja (občine) in 5 članov kolektiva OŠ Rakek).
Omenjeno razlago je gospe Lani Oton naknadno potrdila tudi predsednica sveta šole gospa
Julija Bombač.

Ravnateljica je podala pripombo na zapisnik sveta šole, ki je sprejel sklep, da bivše vodstvo
samo opravlja vse delo do 31. 8. 2010 in da njej ni bil omogočen dostop do vpogleda v

podatke, ki bi jih potrebovala, da bi jih vnesla v novo izdelano spletno stran in da bi delo za
začetek novega šolskega leta lažje steklo.
Sodelovanje z bivšim vodstvom je bilo zavrnjeno.
Za v bodoče je predlagala, da bi svet šole nove kandidate podprl in jim omogočil lažji začetek
vodenja, če bi jim bi omogočil temeljito primopredajo poslov.
Na zapisnik seje ni bilo pripomb, zato so člani sveta staršev zapisnik sveta staršev soglasno
potrdili.
Kt2)

Predstavitev Letnega delovnega načrta za š.l. 2010/11. Predstavitev je opravila dr. Anja
Podlesnik Fetih.
Gospa ravnateljica je še povedala, da je ustanovila kolegij.
Vsi pravilniki in poslovniki, ki jih bo potrdil svet šole, bodo objavljeni na spletni strani šole pod
ikono dokumenti.
Učenci bodo izdali šolsko Glasilo, nabavili se bodo nekateri rekviziti, razširila se bo ponudba
interesnih dejavnosti, izvajale se bodo humanitarne akcije.
Menjava kadra: nov učitelj OPB in za razredni pouk na Uncu.

Kt3)

Gospa ravnateljica je povedala, da Poslovnik sveta staršev, ki so ga člani prejeli ni zakonsko
predpisan, je pa priporočljiv, ker so v njem opisane naloge in način dela sveta staršev.
Poslovnik je bil pregledan s strani pravne službe in nanj ni bilo pripomb.
Člani sveta staršev so Poslovnik soglasno potrdili.

Kt4)

Ravnateljica je članom sveta staršev na kratko predstavila Pravila o šolski prehrani, ki so
napisana v skladu z Zakonom o šolski prehrani. Pravila je svet šole potrdil na 13. seji, dne 21.
6. 2010. Z debelim tiskom so poudarjene spremembe in dopolnila. Članom sveta je povedala,
da je Pravila o šolski prehrani pregledala tudi pravna služba.
Člani sveta staršev so Pravila o šolski prehrani potrdili in izglasovali Mnenje, da so pravila
USTREZNA.
Predlog članov je, da bi se malico odjavljali preko e‐pošte, ali da odjave sprejema tudi
receptor.
Člani so se dogovorili, da se malica še naprej odjavlja po telefonu v tajništvo ali
razrednikom en dan prej.

K5)

Ravnateljica je predstavila Pravilnik o delovanju šolskega sklada. Člani so pravilnik prejeli z
vabilom na sejo.
Po krajši razpravi so člani sveta staršev imenovali 4 predstavnike upravnega odbora šolskega
sklada, in sicer:
Lano Oton,
Romano Oblak,
Snežko Štefančič in
Martino Zidar.

Gospa ravnateljica je člane seznanila o humanitarni prireditvi, nastopom Marte Zore, ki bo
del svojega honorarja prispevala v šolski sklad.
Povedala je tudi, da bodo vsi zaposleni šole v sklad prispevali najmanj 15 € na leto.
Predlog je, da se črta 8. člen – Izloči se nazive za člane, imenovane na podlagi lestvice.
Starši predlagajo, da se na položnice ne napiše zneska, temveč se omeni le minimalni znesek,
ki letno znaša 15 €.
Pravila šolskega sklada so člani sveta staršev soglasno potrdili.
Kt6)

Članom sveta staršev je gospa ravnateljica predstavila tudi Poslovnik pritožbene komisije.
Poslovnik je pregledala pravna služba in je v skladu z Zakonom..
Poslovnik pritožbene komisije so člani sveta staršev soglasno potrdili.

Kt7)

Razno
Pobudo za ustanovitev aktiva sveta staršev osnovnih šol notranjske regije člani sveta staršev
podpirajo in imenujejo svojo predstavnico gospo Polono Grintal.
Dopis OŠ Borovnica – priloga zapisniku.
Ravnateljica je članom povedala o sofinanciranju zimske šole v naravi za učence 6. razredov.
Na vprašanje ali bo zimska šola organizirana tudi v primeru, da ne bo snega, je pomočnica
ravnateljice povedala, da se za to generacijo organizacija zimske šole prenese v naslednje
leto.
Socialno šibkim učencem se bo pomoč za financiranje zimske šole v naravi dodelila tudi iz
šolskega sklada.
Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila tudi s problemom financiranja prevozov na
različna tekmovanja iz znanja ali športna tekmovanja. Šola ne more financirati vseh stroškov,
ki so povezani s tekmovanji, zato članom predlaga, da bi starši krili stroške prevoza, šola pa bi
krila stroške kotizacij za udeležence na tekmovanjih. Nekaj teh stroškov bi lahko za socialno
šibke otroke poravnali iz šolskega sklada.
Starši se strinjaj, da prevoz plačajo sami.
Člani sveta staršev so mnenja, da šola ni dovolj skrbela za prijave na tekmovanja, zato prosijo
da bi bilo v bodoče to bolje organizirano.
Gospa Martina Zidar je podala vprašanje, ki zanima starše, zakaj so cene letovanj v CŠOD
različne (npr. 57 € za tri dni, druga šola 54 € za 5 dni).
Gospa pomočnica ravnateljice je razložila, da ceno pogojuje število udeleženih otrok na
katere se delijo stroški spremljevalcev, stroški prevoza in ostali stroški, ki so odvisni od števila
udeležencev. Odvisno je tudi, kako šola razporeja sredstva namenjena za organizacijo šole v
naravi ali šola nameni sredstva za namene plavanja ali tudi druge oblike letovanj.
Sistem financiranja je odvisen od posamezne šole, kako razporedi razpoložljiva sredstva.

Člani sveta staršev zopet opozarjajo, da ni prevoza po 6. in 7. uri v smeri Dovce in Ivanje selo.
Dajejo pobudo, da bi se naredila kolesarska steza.
Opozorili so na živo mejo pri stari šoli, ki ni obrezana, lokacija prehoda za pešce, ki je pred
staro šolo ni prilagojena na novo šolo.
Po krajši razpravi glede uporabe mobilnih telefonov so člani sveta staršev sprejeli sklep, da so
mobilni telefoni v času pouka ugasnjeni in se ji ne uporablja.
V primeru, da se učenci tega ne držijo, mobilni telefon ravnateljica odvzame in ga vrne
staršem, ko ga pridejo iskat. Otroku se GSM ne daje.
Po potrebi so telefoni dostopni v tajništvu, pri razredniku, OPB …

Seja je bila zaključena ob 18:30.
Zapisničarka:
Marina Švigelj

Predsednik sveta staršev:
Milan Ivančič

