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

ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bil v ponedeljek, 5. 3. 2012, ob 1700 v učilnici C1
Prisotni:

-

člani: Milan Ivančič, Martina Zidar, Helena Rajk, Polona Grintal, Boris Bajt,
Šemsa Muslinović, Romana Godeša, Robert Debevec, Saša Colja
Renata Meden, Tjaša Brezec
Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Ivančič in tajnica Marina Švigelj
Ugotovljeno je, da je sklepčnost članov sveta staršev zagotovljena.
Predsednik sveta staršev je pozdravil prisotne in prebral predlagani Dnevni red seje.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje (z dne 29. 9. 2011)
2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v prvem ocenjevalnem obdobju
3. Imenovanje predstavnikov sveta staršev v svet zavoda
4. Razno
Kt 1

Predsednik sveta staršev je dal na razpravo zapisnik seje, z dne 29. 9. 2011. Člani sveta staršev
na zapisnik niso imeli pripomb in so ga soglasno potrdili.

Kt2

Gospa ravnateljica je podala poročilo o opravljenem delu v prvem ocenjevalnem obdobju.
Učni uspeh je v razredih do 7. razreda 100 %. Negativno ocenjeni učenci so v 8. in 9. razredih,
za katere je šola organizirala s ciljem, da negativne ocene čim prej popravijo, dodatno
individualno pomoč.
Pouk je bil realiziran v skladu z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2011/12. Opravljeni
so bili vsi dnevi dejavnosti, tabori, zimska šola v naravi, tečaji plavanja … Udeležba na
taborih in šoli v naravi je bila zelo visoka. Veliko učencem se je dodelila subvencija za
pokrivanje stroškov taborov in zimske šole v naravi iz šolskega sklada Rakec.
V spomladanskem času bo organiziran še tabor za nadarjene, sodelovali bomo tudi na dnevu
Evrope.

Kt3

Predsednik sveta staršev je člane pozval, da imenujejo 3 nove predstavnike v svet šole, in sicer
za obdobje od maja 2012 do maja 2016.
Člani so predlagali:
- Borisa Bajta in Polono Grintal kot predstavnika matične šole in
- Roberta Debevca kot predstavnika podružnične šole.
Predlog so prisotni člani soglasno potrdili.

Kt4

Ravnateljica je člane sveta seznanila o poteku projektov Zdrav življenjski slog in Sheme
šolskega sadja. Oba projekta bo šola nadaljevala tudi v naslednjem šolskem letu. Šola se je
prijavila tudi na sodelovanje Comenius in na projekt Popestrimo šolo. Z vključitvijo v te
projekte bodo učenci imeli zagotovljen nadstandard.
Organizirane bodo tudi delavnice in predavanje za starše na temo Droge. Konec marca bo
dobrodelni koncert Željam naproti, katerega donacije se zbirajo za učenca Lenarta Skuka.
Ravnateljica je organizirala tudi humanitarno akcijo za zbiranje denarja v humanitarne
namene, ki bo prvotno namenjen za zdravljenje učenca Lenarta Skuka. Humanitarna akcija se
bo nadaljevala še za nakup električnega vozička in kombija za prevoz le tega.
Starše je ravnateljica seznanila tudi o predvidenih višjih cenah šolskih kosil v prihajajočem
šolskem letu.
Starše je še zanimalo, če se je šola že kaj dogovorila za avtobusno postajališče na Uncu, za
katerega so vsi mnenja, da ogroža varnost otrok.
Ravnateljica odgovarja, da se problem še ni rešil in da bo občino na to še enkrat opozorila.
Prav tako bo občino seznanila o želji, da se postavi prehod za pešce na cesti proti Slivicam.
Starši prosijo, da se otroke o dejavnostih Zdravega življenjskega sloga v času počitnic
obvesti pravočasno, tako da si bodo starši lahko planirali dopuste.
Gospa Romana Godeša je poudarila, da imajo učenci pretežke šolske torbice. Želela bi tudi, da
bi otroci več pisali sami, prepisovali in manj reševali delovne zvezke. Mnenja je, da imajo
učenci premalo časa namenjenega pisanju. Ne končujejo začetih nalog, ker jim zmanjkuje
časa.
Tudi ostali starši so opozorili, da otroci pri pisanju preveč uporabljajo žargon in s tem
izgubljajo stik s pravopisjem.
Na vprašanje članov ali je omejeno gornje število ocen, je ravnateljica povedala, da te
omejitve ni. Starši so predlagali, da bi otroci imeli več ocen.

Seja je bila zaključena ob 18. uri.
Zapisnikarica:
Marina Švigelj

Predsednik sveta staršev:
Milan Ivančič

