Svet staršev šole in vrtca
OŠ Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4a
8273 Leskovec pri Krškem
Datum: 26. 09. 2018
Evidenčna številka: 900-2/2018-2
ZAPISNIK
1. sestanka sveta staršev šole in vrtca za šolsko leto 2018/2019

Prisotni: Jožica Repše, Maja Božič, Bojana Abram, Zoran Zlatič, Monika Račič, Emina Sivac, Aleksandra
Fabjančič, Vesna Šinko, Saša Bunetič, Silvija Umek, Milka Hudoklin, Jurgen Racman, Tanja Pribožič, Melita
Kranjčevič, Ellen Kerin, Primož Stropnik, Vesna Pirc, Slavica Zagrajšek, Saša Pavlovič, Andreja Kolman Šoško,
Bojana Janc Lekše, Nino Moravac, Katja Veličevič, Natalija Arh, Darja Salmič, Jože Božič, Mirjana Pogačar,
Vladimir Simič, Sabina Zorko, Tadeja Špoler, Lea Arh, Tina Pleterski, Jerneja Hotko, Rebeka Dušak, Maja
Marinčič, Mateja Bizjak, Aleksander Pavkovič, Aleksandra Veličevič, Barbara Pungerčič Puntar, Nina Katič,
Renata banko, Ana Božič, Maja Janežič.
Opravičeno odsotni: Goran Reberšak, Jerneja Macur in Sandra Arh.
Odsotni: predstavniki 2. b, 2. d, 4. a, 6. c, 7. c in 8. b.

Svet staršev za šolo in vrtec se je sestal v sredo, 26. 9. 2018 ob 18.00 v zbornici OŠ Leskovec pri Krškem.
Na začetku sestanka, ob 18.00, je ga. ravnateljica Jožica Repše predstavila dnevni red in predlagala, da se
tretja točka dnevnega reda prestavi na prvo točko dnevnega reda. S predlaganim so se vsi prisotni strinjali.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seznanitev in potrditev Poslovnika Sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem
Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev za šolo
Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev za vrtec
Obravnava Letnega delovnega načrta 2018/19
Vzgojni načrt, Šolska pravila, dopolnitve
Pobude in vprašanja

K točki 1:
Ga. ravnateljica Jožica Repše je predstavila Poslovnik Sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem. Vsi prisotni so
poslovnik potrdili z dvigom rok.
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Sklep 1:
Svet staršev OŠ Leskovec pri Krškem potrjuje Poslovnik Sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem za šolsko
leto 2018/19.

K točki 2:
Predlagan kandidat za predsednika sveta staršev za šolo je ga. Vesna Šinko. Volitve so potekale javno in
predlagana kandidatka se je strinjala s kandidaturo. Predlagano kandidatko so javno potrdili z dvigom roke
vsi prisotni.
Prav tako je bila javno potrjena z dvigom roke namestnica sveta staršev za šolo ga. Vesna Pirc.
Sklep 2:
Na novo izvoljena predsednica sveta staršev za šolo v šolskem letu 2018/19 je ga. Vesna Šinko.
Na novo izvoljena namestnica predsednice sveta staršev za šolo v šolskem letu 2018/19 je ga. Vesna
Pirc.

K točki 3:
Predlagan kandidat za predsednika sveta staršev za vrtec je ga. Maja Janežič. Volitve so potekale javno in
predlagana kandidatka se je strinjala s kandidaturo. Predlagano kandidatko so javno potrdili z dvigom roke
vsi prisotni.
Prav tako je bila javno potrjena z dvigom roke namestnica sveta staršev za vrtec ga. Tina Pleterski.
Sklep 3:
Na novo izvoljena predsednica sveta staršev za vrtec v šolskem letu 2018/19 je ga. Maja Janežič.
Na novo izvoljena namestnica predsednice sveta staršev za vrtec v šolskem letu 2018/19 je ga. Tina
Pleterski.

K točki 4:
Ga. Maja Božič (pomočnica ravnateljice za vrtec) je predstavila Letni delovni načrt za vrtec za šolsko leto
2018/19.
Ga. ravnateljica Jožica Repše je predstavila Letni delovni načrt za šolo za šolsko leto 2018/19.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19 je podrobneje objavljen na spletni strani www.os-leskovec.si
(pod rubriko »dokumenti«).
Sklep 4:
Svet staršev poda pozitivno mnenje k Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2018/19.
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K točki 5:
Ga. pomočnica ravnateljice Bojana Abram predstavi Vzgojni načrt za šolsko leto 2018/19. Vzgojni načrt in
Šolska pravila za šolsko leto 2018/19 so podrobneje objavljena na spletni strani www.os-leskovec.si (pod
rubriko »dokumenti«).
Sklep 5:
Svet staršev poda pozitivno mnenje k Vzgojnem načrtu in Šolskim pravilom.

K točki 6:
 Starši opozarjajo, da šolski avtobus, ki pobira otroke na Vihrah zamuja oziroma ne pobere otrok.
Ravnateljica pove, da bo opozorila organizatorja avtobusnih prevozov, da se to več ne bo dogajalo.
 Predstavnik staršev 4. razreda opozarja ne več zadev in sicer:
 zaradi 5 minutnega podaljšanja časa za kosilo, se je skrajšal čas za malico, kar ni v redu saj otroci
ne morejo v miru pojesti malico.
Ravnateljica obrazloži, da je težava v tem, da se v čas malice šteje tudi odhod po malico in
razdelitev malice v razredu. Ta način razdeljevanja malice v nižjih razredih se bo poskušal
spremeniti na način, da bo dežurni učenec sam pripeljal malice do razredov nižje stopnje in bodo
lahko otroci takoj začeli z razdeljevanjem malice in s tem imeli več časa, da pojedo.
 Zakaj otroci četrtih razredov nosijo v torbah domov vse učbenike in zvezke? Torbe so občutno
pretežke.
Ravnateljica bo govorila z razredničarkami in jih prosila, da otroci nepotrebne učbenike in zvezke
puščajo v predalčkih v razredu.
 V šoli so prepovedani nezdravi prigrizki. Zakaj se to dosledno ne upošteva? Otroci namreč težko
razumejo zakaj eni lahko prinesejo nezdrav prigrizek v šolo, eni pa ne.
Ravnateljica obrazloži, da je to pravilo, ki potrebuje nekaj časa, da ga bodo vsi otroci upoštevali.
Predlaga, da predstavniki razredov vse starše opozorimo, da prinašanje nezdravih prigrizkov v šolo
ni dobro in, da imajo vsi otroci v šoli na voljo sadne malice za potešitev lakote.
 Starš opozori za zamujanje avtobusa na Venišah.
Ravnateljica bo ustrezno urgirala.
 Zakaj je šolski kros izveden tako hitro v šolskem letu?
Ravnateljica pove, da je to zato ker je zelo hitro na razporedu občinski kros in da ne to ne more
vplivati.
 Kako je z avtobusnim prevozom V. Trni – Smečice?
Ravnateljica pove, da se je šola obrnila na Občino Krško kjer so dobili odgovor, da avtobusa V. Trn
– Smečice ne bo, ker je trasa prenevarna in, da nove avtobusne proge ne bo.
 Kako je organizirano razdeljevanje jodovih tablet v primeru jedrske nesreče?
Ravnateljica obrazloži, da so starši za to podpisali izjavo, da lahko ali pa tudi ne, otrokom razdelijo
tablete v primeru jedrske nesreče. Jodove tablete so varno shranjene v prostorih (arhivu) šole in
menjane ko jim preteče rok uporabe. Poudari, da tisti starši, katerih otroci ne smejo zaužiti teh
tablet zaradi alergij in bolezenskih stanj, naj to posebej opozorijo vodstvo šole.
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 Starši opozarjajo vodstvo šole, da se po pouku, na območju Pike Nogavičke in ekološkega otoka,
zadržujejo romski otroci, ki konstantno nadlegujejo predvsem mlajše otroke, ki hodijo tu mimo domov.
Romski otroci na tem delu razgrajajo, plezajo čez ograjo ekološkega otoka in razmetujejo smeti, se
fizično spravljajo nad ostale otroke, jih brcajo, izsiljujejo, porivajo, jemljejo šolske torbe,... To je
nedopustno.
Ravnateljica in pomočnik ravnateljice povesta, da na tem mestu (pri leseni baraki) romski otroci čakajo
na kombi, ki jih pelje domov. Poudarita, da so taka dejanja nedopustna in, da bosta poskrbela, da bo
spremljevalec teh otrok ves čas z njimi in bo poskrbel, da do tega ne bo več prihajalo.
 Starši v šoli Veliki Podlog opozarjajo, da bi bilo potrebna menjava ograje, ki je poškodovana, saj lahko
otroci sami gredo izven območja šole in vrtca, kar je seveda nedopustno.
Ravnateljica pove, da bodo pregledali ograjo in nemudoma poskrbeli za popravilo (menjavo) le te.
 Nekaj staršev je izrazilo nestrinjanje z vsakoletnim mešanja otrok in njihovih vzgojiteljic in pomočnic v
vrtcih. Radi bi, da je skupina otrok z vzgojiteljico in pomočnico skupaj od začetka do konca vrtčevskega
obdobja.
Ravnateljica pove, da je to skoraj nemogoče ugoditi, saj je vsako leto število vpisanih otrok različno in,
da se skupine formirajo glede na vpis. Kar pa se tiče vzgojiteljic in pomočnic, pa vedno gledajo, da gre
vsaj ena izmed njih z otroci v naslednje šolsko leto.
 Starš opozori na problematiko naglavnih uši.
Ravnateljica pove, da je v šoli prepovedano pregledovanje lasišč in da so ob pojavu uši starši takoj
opozorjeni. V lanskem šolskem letu je bil celo organiziran roditeljski sestanek v tretjih razredih kjer je
strokovna delavka Zdravstvenega doma Krško, staršem obrazložila način tretiranja z naglavnimi ušmi.
Naglavne uši so problematika vseh šol in ne samo šol kjer je večje število romskih otrok.
 Starš predlaga, da se na hodnikih šole postavijo košare z zdravimi sadnimi prigrizki in, da bo s tem
verjetno zmanjšano število nezdravih prigrizkov.
Ravnateljica pove, da se to že izvaja.
Sestanek Sveta staršev šole in vrtca je bil zaključen ob 19.50 uri.

Zapisala: Silvija Umek
Predsednica Sveta staršev za šolo
Vesna Šinko l. r.
Vročiti:




Članom sveta staršev
Jožica Repše, ravnateljica šole
Maja Božič, pomočnica ravnatelja za vrtec
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