Svet staršev šole in vrtca
OŠ Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4a
8273 Leskovec pri Krškem

Datum: 26. 09. 2017

ZAPISNIK
1. sestanka sveta staršev šole in vrtca za šolsko leto 2017/2018
Prisotni: Jožica Repše, Maja Božič, Bojana Abram, Igor Arh, Kristina Ogorevc Račič, Irena Volk, Milena
Hudoklin, Jana Mežič, Tanja Pribožič, Timotej Siter, Ellen Kerin, Alenka Peterle, Nataša Jakoš, Vesna
Pirc, Slavica Zagrajšek, Špela Arh Marinčič, Anica Katič Hočevar, Darinka Mavsar, Benjamin Siter,
Brigita Lakner, Natalija Arh, Slavka Gunčar, Nataša Grozina, Sabina Kaplan, Malsore Kolukaj, Vladimir
Simić, Sabina Zorko, Tanja Klemenčič, Rudi Vrščaj, Sandra Arh, Katja Dumenčič, Metka Zgonc, Vesna
Šinko, Janja Žarn, Teja Dumenčič, Barbara Sintič, Denis Štojs, Uroš Žibert, Marjana Pirc, Emina Sivac,
Tamara Žinko Jaklič, Katja Dumenčič
Opravičeno odsotni: Silvija Toth, Andreja Kolman Šiško, Nevenka Rostohar, Špela Potočnik Turšič,
Romana Krstič, Janja Žarn, Dominik Jazbec, Mateja Bizjak
Svet staršev za šolo in vrtec se je sestal v četrtek, 26. 9. 2017 ob 18.00 uri v zbornici OŠ Leskovec pri
Krškem.
Na začetku sestanka, ob 18.00 uri, je ga. ravnateljica Jožica Repše predstavila dnevni red, katerega so
prisotni člani tudi sprejeli.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev za šolo
2. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev za vrtec
3. Izvolitev treh predstavnikov Sveta staršev v Svet zavoda za mandatno obdobje 2017-2021
4. Seznanitev in potrditev Poslovnika Sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem
5. Obravnava Letnega delovnega načrta 2017/2018
6. Vzgojni načrt, Šolska pravila, dopolnitve
7. Seznanitev z novim Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in
vrhunskega športnika oz. mladega umetnika
8. Pobude in vprašanja

K točki 1:
Predlagan kandidat za predsednika Sveta staršev za šolo je bil Timotej Siter. Volitve so potekale javno
in predlagan kandidat se je strinjal. Predlaganega kandidata so javno potrdili z dvigom roke vsi prisotni.
Prav tako je bila javno potrjena z dvigom roke namestnica Sveta staršev za šolo Nataša Jekoš.
Sklep 1:
Izvoljen je nov predsednik Sveta staršev za šolo v šolskem letu 2017/2018 Timotej Siter.
Namestnica predsednika Sveta staršev za šolo v šolskem letu 2017/2018 je Nataša Jekoš.
K točki 2:
Predlagana kandidatka za predsednika Sveta staršev za vrtec je bila Vesna Šinko, kandidatka se je
strinjala s predlogom. Predlagana je bila tudi kandidatka za namestnico predsednice, Sandra Arh, ki se
je strinjala s predlogom. Volitve so potekale javno.
Sklep 2:
Izvoljena je nova predsednica Sveta staršev za vrtec v šolskem letu 2017/2018 Vesna Šinko.
Namestnica predsednice Sveta staršev za vrtec v šolskem letu 2017/2018 je Sandra Arh.
K točki 3:
Ga. Jožica Repše poda obrazložitev k 3. točki, da je potrebna Izvolitev treh predstavnikov Sveta staršev
v Svet zavoda za mandatno obdobje 2017-2021, predstavi najpomembnejše naloge predstavnikov in
sestavo predstavnikov. Iz OŠ Leskovec pri Krškem- 1 predstavnik, iz podružnične šole Veliki Podlog – 1
predstavnik in iz Vrtca Leskovec pri Krškem – 1 predstavnik. Ti predstavniki so vključeni tudi v Aktiv
Sveta staršev Posavja in lahko opravljajo dva zaporedna mandata. Ravnateljica pozove prisotne k
možnosti javnega ali tajnega glasovanja (Pravila glasovanja so zapisana v Statutu OŠ Leskovec pri
Krškem). Prisotni soglasno potrdijo javno glasovanje. Predlagani kandidati za predstavnike Sveta
staršev v Svet zavoda za mandatno obdobje 2017-2021 so bili Teja Dumenčič iz vrtca Leskovec pri
Krškem, Kristina Ogorevc Račič iz Osnovne šole Leskovec pri Krškem in Slavica Zagrajšek iz podružnične
šole Veliki Podlog. Kandidati so se strinjali s predlogom. Mandatno obdobje začnejo s 1.10. in se prvič
srečajo v oktobru 2017.
Sklep 3:
Izvoljeni so bili novi predstavniki Sveta staršev v Svet zavoda za mandatno obdobje 2017-2021, Teja
Dumenčič, Kristina Ogorevc Račič in Slavica Zagrajšek.

K točki 4:
Ga. Jožica Repše predstavi Poslovnik sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem.
Sklep 4:
Svet staršev potrdi Poslovnik sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem.

K točki 5:
Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 je podrobneje objavljen na spletni strani
www.os-leskovec.si (pod rubriko »dokumenti«).
Ravnateljica je najprej članom sveta podrobno predstavila letni delovni načrt za šolo, ki zajema šolski
koledar, (30. 10.-3. 11., jesenske počitnice, 26. 2.-2. 3., zimske počitnice, 19. 5. delovna sobota, skupaj
189 dni pouka, 621 učencev v šolskem letu 2017/2018), prednostni nalogi šole sta Kulturen –
odgovoren – močnejši, ki poudarja skrb za okolje in šolo in prednostna naloga Branje za znanje, branje
za zabavo, predstavi dneve dejavnosti, kateri so prav tako objavljeni na spletni strani www.osleskovec.si. Na novo uvajajo Formativo spremljanje, katerega poudarek je na dvigovanje znanja s
pomočjo lastne udeležbe, sodelujejo pri projektih Zdrava šola, Eco šola, UNESCO ASPnet, v nacionalnih
projektih Zdrav Življenjski slog, Slofit, Podjetna 9tka in Izzivi medkulturnega sobivanja. Predstavi
nadstandardne programe za šolo, plavalni tečaj za 1. in 3. razred, interesne dejavnosti. Predstavi tudi
strokovni del načrta, ki ga sestavljajo učiteljski zbor, svetovalne službe, aktivi na šoli. Nadalje podrobno
predstavi investicijski in vzdrževalni načrt Oš Leskovec pri Krškem z načrtom opravil za to leto
(pregradne stene v zbornici, ureditev učilnice na prostem, igrišče za 1. triado, leseno ograjo okoli
hokejskega igrišča, postavitev kolesarnice, na podružnični šoli igrala na travnatem igrišču, ob tem
poudari, da se aktivno zbira vsa dokumentacija za novi vrtec v Velikem Podlogu.
Prav tako je za Vrtec Letni delovni načrt za šolsko leto 2017/2018 podrobneje objavljen na spletni
strani www.os-leskovec.si (pod rubriko »dokumenti«). Ravnateljica pove, da vrtci v Leskovcu pri
Krškem delujejo po principu » Vsak dan, dan za otroka ». V sklopu OŠ Leskovec pri Krškem, deluje 15
vrtčevskih enot. Delovnik v Piki Nogavički je od 5:30 do 19:30. Pove, da sta Vila in Pika nogavička
prenovljeni in imajo novega zaposlenega na delovno mesto Organizatorja prehrane, Marka Škofca, ki
se ukvarja s sestavo jedilnikov in z dietnimi obroki. Tudi to leto dajejo velik poudarek na komunikaciji
in sodelovanju s starši in zaposlenimi. Prav tako bo omogočeno praktično usposabljanje dijakov in
študentov vzgojiteljske smeri.
Občina Krško se strinja z Letnim delovnim načrtom OŠ Leskovec pri Krškem.
Sklep 5:
Svet staršev poda pozitivno mnenje k Letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2017/2018.
K točki 6:
Pomočnica ravnateljice Bojana Abram predstavi Vzgojni načrt. Vzgojni načrt in Šolska pravila za šolsko
leto 2017/2018 so podrobneje objavljena na spletni strani www.os-leskovec.si (pod rubriko
»dokumenti«).
Vzgojni načrt in Šolska pravila ostajajo nespremenjena od lanskega šolskega leta. Večji poudarek v tem
šolskem letu bo na branju, saj opažajo upad bralne značke in bodo aktivno delovali na programu Branje
za znanje-branje za zabavo.
Sklep 6:
Starši podajo pozitivno mnenje k Vzgojnem načrtu in Šolskim pravilom.
K točki 7:
Ravnateljica predstavi nov Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega
športnika oz. mladega umetnika. Navezuje se na zakon, ki določa pogoje. K vlogi za priznanje te pravice

učenca, morajo zakoniti zastopniki predložiti potrdilo, da so registrirani v klubu oz. vpisani v glasbeno
šolo, da trenirajo in so s treningi obremenjeni vsaj 8 šolskih ur na teden, potrdilo s strani kluba o
rezultatih na državnem nivoju in mednarodnih tekmovanjih.
Sklep 7:
Člani Sveta staršev soglasno potrdijo nov Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za
perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika..

K točki 8:
•

Starši učencev 4. razreda opozorijo na čas, ki jim pripada za kosilo 2 x na teden med 5. in 6.
uro. Namreč otroci nimajo dovolj časa, da v miru pojedo kosilo, saj imajo na voljo le 15 minut
predčasno ne morajo od pouka od 4. ure in zamuditi 5. uro. Ravnateljica pove, da bo preučila
možnosti in zadevo uredila. Pove, da imajo nov sistem za deljenje hrane in sicer dve odjemni
mesti, v istem času dve koloni, da otroci pridejo čimprej na vrsto.

•

Starši učencev 3. b. razreda opozorijo na higieno romskih otrok, da so se po 1. tednu v šoli že
pojavile uši, ter da romski otroci motijo druge otroke, ne upoštevajo reda in so zato vsi otroci
»kregani«. Ravnateljica pove, da se večinoma vsi romski otroci v umivalnici umijejo, uredijo,
preoblečejo v čista oblačila . Pove, da se uši množično pojavljajo od 1. do 9. razreda tudi v
ostalih osnovnih šolah in poziva vse starše, da redno pregledujejo lase in jih po potrebi očistijo
z repelenti. Starši predlagajo, da bi obvestilo o množičnem porastu uši bilo javno in bi se starše
pozvalo k določenem vikendu, da vsi skupaj doma naredimo čiščenje in jih s tem zatremo. Starši
predlagajo, da bi pregledovali glave zdravstveni delavci.

•

Starše zanima , kako je s spuščanjem otrok na veliko in malo potrebo. Ravnateljica pove, da so
za to namenjeni odmori na vsakih 45 minut in je dovolj časa. Vsak učitelj, pa sam oceni, kadar
je ta potreba res nujna in predčasno spusti otroka.

•

Starši učencev 2. c opozorijo, da se otroci nimajo časa pravočasno urediti za dodatno uro
športa, ki poteka takoj po pouku v okviru projekta Zdrav življenjski slog. Ravnateljica pove, da
bodo uskladili čas.
Ravnateljica pove, da v Velikem Podlogu aktivno pridobivajo dokumentacijo, gradbeno
dovoljenje in sodelujejo z Občino Krško pri izvedbi na novo postavljenega prostora. Predvideva
se, da se bo obstoječi objekt po izgradnji novega porušil.
Predstavnika staršev iz vrtca Peter pan, zanima kdaj bodo dobili igrala v vrtcu Veliki Podlog.
Pomočnica ravnateljice Maja Božič pove, da so imeli danes ogled igral in čakajo odobritev
sredstev. Predstavnik pove, da želijo in zahtevajo, da se ta zadeva spelje urgentno in čim
hitreje.

•

•

•

Predstavnica oddelka v Vrtcu povpraša o merilih zdrave prehrane. Ravnateljica pove, da se
sestavlja seznam ponudnikov lokalne hrane, drugače pa gre vse ostalo preko javnih razpisov in
po zakonu- najcenejšem ponudniku. Imajo pa organizatorja prehrane, ki skrbi za zdravo
prehrano in sestavo jedilnikov.
•
Predstavnico enote Mali princ zanima kdo skrbi za renovacijo in popravila ob poplavi,
ki se je zgodila zaradi spuščanje strehe ob nalivih. Ravnateljica pove, da je takoj posredovala
nepravilnosti Mercatorju, kateri je lastnik stavbe in do danes še ni dobila odziva. Prav tako ne
ve kakšne imajo načrte z vrtcem v tej stavbi, saj napovedujejo prenavljanje celotne stavbe,
sodelovanje z njimi je zelo težko, vzdrževanje slabo, ne pridejo do odgovornih. Pove, da se je

streha po neurju popravljala s strani Mercatorja. bodo pa spremljali in govorili z Občino Krško
o teh zadevah in možnostih premostitev skupin v prostore za normalno bivanje otrok in
delovanje zaposlenih, v primeru pojava večjih težav. Eden izmed staršev pove, da je prost
prostor Sonček. Ga. Maja pove, da bi morali urediti še določene pogoje, da bi bil po standardih
in normativih, ki jih mora Vrtec imeti. Vsi se soglasno strinjamo, da je nujno potrebno pridobiti
v sklopu vrtca Leskovec pri Krškem vsaj dodatnih 5 oddelkov v eni stavbi.
Sestanek Sveta staršev šole in vrtca je bil zaključen ob 19.45 uri.

Zapisala
Sandra Arh

Vročiti:
•

Članom sveta staršev

•
•

Jožica Repše, ravnateljica
Maja Božič, pomočnica ravnatelja za vrtec

Namestnica Sveta staršev za vrtec
Sandra ARH l.r.

