Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek
Partizanska 28, 1381 Rakek
Tel: 01 705 25 10
e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si

Številka: 900-1/2021-1
Datum: 23. 9. 2021

Zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2021/22,
ki je potekala v četrtek, 23. 9. 2021, ob 1800 uri v predavalnici
na Osnovni šoli »Jožeta Krajca« Rakek.
Prisotni: Anja Prelaz, Jasna Hribar, Domen Skuk, mag. Maja Matičič Marinšek, Sašo Modic, Jože
Zakrajšek, Aleksander Mulec, Natalija Jovanović, dr. Tatjana Vrščaj Vodošek, mag.
Barbara Šivec, Lucija Zwölf, Maja Perko.
Opravičeno odsotni: Maria Švigelj, Barbara Udovič, Miloš Pohole, Silvestra Kotar, Bojana Lavrič

Ostali prisotni: ravnateljica mag. Anita Knez, pomočnica ravnateljice Anja Šircelj Istenič, tajnica
Marina Švigelj
Ugotovljeno je, da je sklepčnost seje zagotovljena.
Gospa ravnateljica je pozdravila člane sveta staršev in predala besedo predsednici sveta staršev.
Predsednica sveta staršev je prebrala predlagani Dnevni red, ki se glasi:
1. Pregled in sprejem zapisnika 2. seje sveta staršev (17. 5. 2021) in potrditev sklepa 2.
korespondenčne seje
2. Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu v šolskem letu 2020/2021
3. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022
4. Obravnava Prometno varnostnega načrta 2021/2022
5. Razno
Gradiva za 1., 2., 3. in 4. točko, 1. redne seje sveta staršev so si člani lahko ogledali na spletni
strani šole pod linkom https://osrakek.si/svet-starsev/

Kt1.)

Predsednica je podala na glasovanje potrditev Zapisnika 2. seje sveta staršev in prebrala
sklep iz Uradnega zaznamka 1. korespondenčne seje sveta staršev
Zapisnik 2. seje so člani soglasno potrdili.
Predsednica sveta šole je podala na glasovanje sklep korespondenčne seje,
SKLEP
Svet staršev za nadomestnega člana upravnega odbora šolskega sklada Rakec
imenuje gospoda Domna Skuka.

Sklep 2. korespondenčne seje so člani sveta staršev soglasno potrdili.
Kt2.) Poročilo o vzgojno izobraževalnem delu za leto 2020/2021 je predstavila
ravnateljica.

Razprave ni bilo.

Kt3.)

Ravnateljica je članom sveta staršev predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto
2021/22
Vprašanje glede kadrovske fluktuacije je postavila Tatjana Vrščaj Vodošek.
Ravnateljica je pojasnila, da so nove zaposlitve predvsem zaradi nadomeščanj in
sporazumnih odpovedi delovnega razmerja delavcev.
Na vprašanje Barbare Šivec glede poučevanja tehnike in tehnologije, je ravnateljica
povedala, da je za ta predmet velik problem dobiti ustrezen kader, razpis je šola
večkrat ponovila. Poučevanje TIT je za to šolsko leto dodelila učiteljici Liljani
Intihar, ki po pravilniku lahko poučuje ta predmet, dokler ne dobimo ustreznega
kadra.

Kt4.) Prometno varnostni načrt je predstavila ravnateljica. Kot v preteklih letih je tudi
letos avtobusni prevoz omogočen za vse otroke, ki stanujejo na Trgu padlih borcev
Ljubljanski cesti, Vrtni ulici in Dovcah.
Tatjana Vrščaj Vodošek je podala vprašanje ali občina kaj razmišlja o graditvi
obvoznice, glede na to, da je promet na Rakeku zelo gost. Cesta je ozka in poteka
vzdolž celega naselja ob šolski poti. Predvsem je tu velik pretok tovornjakov s
priklopniki.
Barbara Šivec je povedala, da se tema glede prevozov otrok razpravlja že vrsto let,
zato predlaga, da svet staršev kot organ šole na Občino Cerknica poda pisno
pobudo za ureditev prevozov šolskih otrok. Ustanovitelja bi opozorili, da naj bo
interes varovanja otrok prednosten.
Anja Šircelj Istenič je povedala, da smo imeli možnost izbire, ali bi bil prevoz otrok
organiziran ob 14. ali ob 15. uri. Zaradi izvajanja pouka izbirnih predmetov se je
šola odločila, da je prevoz otrok domov ob 15 uri.
Povedala je tudi, da se bo v oktobru opravilo poizvedovanje med starši, koliko
učencev vozačev bi raje izbralo možnost prevoza po 14. uri (v primeru, da lahko
sami poskrbijo za odhod domov po 7. šolski uri).
Kt5.) Ravnateljica je člane seznanila s vprašanji, ki jih je prejela pred začetkom seje sveta
staršev in jim podala kratka pojasnila.
Vprašanja:
-

-

Letna šola v naravi za 6. razrede je zaradi epidemije v lanskem šolskem letu
odpadla. Termina za september šola ni dobila, ker morajo vse šole v naravi, po
Pravilniku o šolskem koledarju, potekati med tednom, ne smejo biti
organizirane med vikendom. Letna šola v naravi bo organizirana skupaj za 5. in
6. razrede v mesecu maju.
Plačila za šole v naravi in CŠOD-je bodo tudi v bodoče obračunana v 2 obrokih.
1. obrok pred začetkom dejavnosti in 2. v mesecu po končani dejavnosti. Starši,

ki imajo finančne težave, se lahko za pomoč pri plačilu obrnejo na šolski sklad
Rakec (vsi potrebni obrazci so objavljeni na šolski spletni strani).
Letna šola je primarna in mora biti realizirana, zimska je neobvezna, vendar jo
je šola vsako leto realizirala kot nadstandard. Lani in letos zimska šola v naravi
zaradi preveč dejavnosti in kadrovskih težav, odpade.
Za naslednja leta bo zimska šola v naravi ponovno organizirana.
V šolskem letu 2021/22 bomo realizirali CŠOD-je, plavalne tečaje in letno šolo
v naravi za učence 5. in 6.r.
-

Anja Šircelj Istenič je povedala, da zaposleni na šoli pričakujejo, da starši
zaupajo strokovnemu kadru in njihovim odločitvam ter presoji glede realizacije
različnih dejavnosti, taborov, šol v naravi, CŠOD … Zaposleni se trudijo, da pouk
in ostale dejavnosti planirajo in opravijo strokovno ter v dobro otrok.

-

Člane so podali tudi vprašanje glede spanja otrok v koči Zelše. Ravnateljica je
pojasnila, da je prostor neprimeren za spanje, ker se ga ne more dovolj
prezračiti, je zatohlo, neredno počiščeno, kar je razumljivo, saj koča ni
vsakodnevno v uporabi. Znesek za doživljajsko pedagogiko znaš okrog 15 € na
otroka.
Ravnateljica je pojasnila tudi situacijo glede odjav in prijav na šolsko prehrano.
Povedala je, da starši obroke za otroka v skladu s Pravilnikom o šolski prehrani
lahko odjavijo do 7. ure istega dne. Tudi lani je bilo enako, le da smo modul
spletne odjave šele uvajali in posledično tudi kakemu staršu telefonsko
pomagali pri odjavi, tudi do 8.00 uri. Pred leti je bila odjava možna do 12.00, za
naslednji dan, kar pa se je resnično izkazalo kot neživljenjsko.

-

Za odjave od prehrane, ko je odsoten cel oddelek, poskrbi šola.
- Ravnateljica je glede priprav na tekmovanje iz logike pojasnila, da se
tekmovanje vsako leto izvaja septembra, zato je možnost priprave na to
tekmovanje v začetku šolskega leta precej omejena. Učiteljica je učencem poleg
redne ure priprave ponudila še dodatni termin, a so nekateri učenci na uro
pozabili priti.
- Anja Šircelj Istenič je povedala, da bo učiteljica tekom celotnega šolskega leta
izvajala ure dodatnega pouka, kjer bodo učenci med drugim imeli možnost
pripravljati se tudi na tekmovanja, kot npr. razvedrilno matematiko, Kenguru,
logiko (za naslednje šolsko leto) … Starše je nagovorila, naj tudi sami spodbudijo
svoje otroke k obiskovanju teh ur pouka.
- Ravnateljica je predlagala, da otroke, ki ostanejo doma zaradi znakov bolezni
starši samotestirajo, teste lahko dvignejo v lekarni. Samotestiranje je seveda
prostovoljno.
- Anja Šircelj Istenič je povedala, da nas je ZD Cerknica obvestil, da bo cepljenje
proti HPV, ki je bilo lani planirano za 6. r, za letošnje sedmošolce organizirano
ob zdravstveni sistematiki v 8. razredu (lani jim je to namreč odpadlo). Če želijo
starši 7. razreda svoje otroke cepiti prej, jim je cepljenje omogočeno po
predhodnem dogovoru z zdravstvenim domom Cerknica.
- Ravnateljica je tudi povedala, da prezračevanje poteka po sprejetem Protokolu
ter Načrtu prezračevanja, ki je v skladu z navodili NIJZ in MIZŠ-ja.

Anja Šircelj Istenič je staršem predlagala, da naj bodo otroci v šoli primerno
oblečeni, da jih zaradi zračenja ne bo zeblo.
- Anja Šircelj Istenič je spregovorila o samostojnosti in medsebojni pomoči otrok.
V zadnjih letih učitelji opažajo, da postajajo otroci vse manj samostojni, da
pogosto ne prevzemajo odgovornosti za svoja dejanja in se ne zavedajo svojih
dolžnosti. Prevečkrat pričakujejo, da bodo drugi v celoti poskrbeli zanje. To je
opazno tako v šoli kot doma; tako starši kot učitelji prevzemamo preveč
odgovornosti namesto njih, jih pogosto zavijamo v vato, s čimer pa jim zagotovo
ne koristimo. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da učenci ne poskrbijo eden za
drugega, si ne pomagajo, so tekmovalno naravnani, si ne sporočajo nalog v
primeru odsotnosti …
Cilj zaposlenih na šoli je, da otroke intenzivno navajamo na to, da se začnejo
zavedati svojih dolžnost ter da si med seboj pomagajo. Zato je prav, da od otrok
pričakujemo večjo mero samostojnosti, odgovornosti in »tovarištva«. V primeru
odsotnosti naj se s sošolci sami dogovorijo glede posredovanja informacij v
zvezi s snovjo, delom v šoli in domačimi nalogami, kar velja predvsem za učence
2. in 3. triade. Učitelji menijo, da se učenci predmetne stopnje zmorejo med
seboj samostojno dogovarjati glede manjkajoče snovi, brez večjega
posredovanja staršev in učiteljev. Zagotovo pa je pomembno in dobrodošlo
redno spremljanje dela otrok s strani staršev in sodelovanje med starši in
učitelji. Po daljši odsotnosti učitelji otrok ne obremenjujejo takoj, ko se le-ti
vrnejo nazaj v šolo.
-

-

-

Anja Šircelj Istenič pojasni, da učitelji, ki so v šolah v naravi ali CŠOD, ne zmorejo
takoj vse objavljati in poročati na spletu, saj so odvisni od internetnih povezav
in poteka celodnevnih dejavnosti. V bodoče bodo poskrbeli, da bodo starši
preko obvestila na šolski spletni strani čim prej obveščeni o srečnem prihodu
v CŠOD. Nadaljnjih objav ne obljubljajo.
Na vprašanje zakaj nima šola programa E- asistent, je ravnateljica povedala, da
šola nima zagotovljenih dovolj finančnih sredstev za to aplikacijo. Poleg tega
smo z Lopolisom zelo zadovoljni.
Ravnateljica je članom sveta staršev podala pobudo, da bi ob dnevu učiteljev 5.
10. 2021 starši pripravili manjšo pogostitev za učitelje.
Barbara Šivec je od staršev prejela pobudo, da se na stekla šole nalepijo nalepke
ptičev.

Seja je bila zaključena ob 19:50
Zapisala:

Predsednica sveta staršev:

Marina Švigelj

mag. Barbara Šivec

