Svet staršev šole
OŠ Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4a
8273 Leskovec pri Krškem
Datum: 28. 1. 2019
Evidenčna številka: 900-2/2018-4

ZAPISNIK
2. sestanka Sveta staršev šole za šolsko leto 2018/2019

Prisotni: Ravnateljica Jožica Repše in predstavniki šole
Predstavniki razredov: Aleksandra Fabjančič, Vesna Šinko, Jerneja Macur, Saša Bunetič, Kristina
Ogorevc Račič, Milka Hudoklin, Jurgen Racman, Tanja Pribožič, Melita Kranjčevič, Ellen Kerin, Nikola
Markovič, Primož Stropnik, Vesna Pirc, Slavica Zagrajšek, Nino Moravc, Katja Veličevič, Natalija Ar,
Darja Salmič, Andrej Reberšak, Sabina Zorko
Opravičeno odsotni: Vladimir Simič, Bojana Janc Lekše, Andreja Kolman Šoško in Mirjana Pogačar

Svet staršev šole se je sestal v ponedeljek, 28. 1. 2019, ob 17:30 v zbornici OŠ Leskovec pri Krškem.
Najprej je predsednica sveta staršev Vesna Šinko predstavila dnevni red, katerega so prisotni člani tudi
sprejeli.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. sestanka sveta staršev
2. Predstavitev rezultatov ankete – prednostne naloge; SODELOVANJE S STARŠI (ga. Tanja Cedilnik)
3. Realizacija podanih predlogov in vprašanj staršev na 1. sestanku sveta staršev
4. Razno

K točki 1:
Prisotni člani so soglasno potrdili zapisnik 1. sestanka sveta staršev.
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K točki 2:
Ga. Tanja Cedilnik je predstavila rezultate ankete, katero so prejeli vsi starši v mesecu decembru 2018.
Na OŠ Leskovec pri Krškem je v letošnjem letu (2018/2019) ena od prednostnih nalog Uspešno
sodelovanje s starši. Na to temo je bila vezana tudi izvedena anketa.
Namen je bil, da se razišče, na katerih področjih bi lahko bili uspešnejši pri sodelovanju s starši. Pri
nekaterih področjih je sodelovanje s starši zelo dobro, drugje manj. Starši se zelo radi odzovejo na
raznovrstne dneve dejavnosti, nastope učencev in podobno. Manj obiska pa je opaziti na predavanjih,
govorilnih urah in roditeljskih sestankih. Anketa je bila opravljena z namenom, da izvemo, na katerih
področjih bi zaposleni na šoli lahko naredili en korak naprej, se približali potrebam in željam staršev in
tako poskrbeli za boljše sodelovanje.
V šolo je bilo vrnjenih 347 anket (303 iz matične šole ter 44 iz podružnične šole Veliki Podlog).
Partnerski odnos med šolo in starši veliko prispeva k večji motiviranosti učencev, učni uspeh je boljši,
učenci pa so tudi bolj samozavestni.
Na šoli je tako bila oblikovana delovna skupina 14 – ih strokovnih sodelavk. V oktobru so bili na temo
sodelovanja s straši izvedeni tudi vodeni intervjuji po aktivih učiteljev znotraj šole.
Delovna skupina ima zastavljene naslednje cilje: dejavnost šole prilagoditi vsem staršem, pojasniti
staršem pričakovanja učiteljev, ter poiskati primere dobrih praks in jih vpeljati v delo na šoli.
Zadovoljstvo z delom šole je na splošno zelo dobro, najbolje so ocenjeni razredniki, tako na matični šoli
kot na podružnični. Starši si želijo, da imajo učitelji več kontrole, da so bolj sproti obveščeni o dogajanju
v šoli, kritika je bila tudi ta, da je preveč »piflanja«. Nekateri so izpostavili, da imajo težave s
komunikacijo, hkrati pa so starši učiteljem izrekli tudi zahvalo za požrtvovalnost in trud.
Zelo so pohvaljene govorilne ure pri razredniku, starši si želijo tudi bolj prilagojen urnik govorilnih ur,
saj nekateri delajo v popoldanskem času. V Velikem Podlogu se starši precej poslužujejo govorilnih ur
v dopoldanskem času.
Sodelovanje med šolo in starši je predlagano na način, da se organizira več druženj, na katerih je
prisotna tudi ravnateljica.
Največ informacij starši pridobijo preko pisnih obvestil, nato preko elektronske pošte in preko spletne
strani šole. Starši so izrazili željo, da se čim več obvešča preko elektronske pošte (obvestila o govorilnih
urah, sestankih, napovedovanju ocenjevanj).
Na podružnični šoli Veliki Podlog so starši največkrat obveščeni preko pisnih obvestil in nato preko
elektronske pošte. Izraženo je bilo tudi, da bi potrebovali več varstva za otroke.
Staršem je všeč, da je so učitelji dostopni, odprti v komunikaciji, korektni in da so pripravljeni pomagati.
Pohvaljena je bila strokovnost učiteljev, starši si želijo, da se problemi rešujejo sproti in všeč jim je, da
se ohrani individualnost posameznika.
Starši so kot razlog za malo obiska pri vodenih predavanjih navedli, da so preobremenjeni, so v službi
– delo v izmene, da teme niso zanimive in se ponavljajo. Predlagani so bili tudi predavatelji, katere bi
jih šola lahko povabila na predavanja (M. Juhant, A. Debeljak, K. Geržan, Mrgole, Zalokar Divjak,..).
Pod druge oblike sodelovanja:
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Se predlaga e-asistenta, sodelovanje preko mobitelov, primer dobre prakse je tudi Vasco WEB vrtec, ki
ga ima šola že vzpostavljenega v vrtcu. Starši si želijo tudi bolj ažurno spletno stran, ter ažurno
obveščanje o napovedanih preverjanjih znanja.
Ravnateljica doda, da so zapisniki roditeljskih sestankov obvezni – z listo prisotnosti, ki ga hrani
razrednik.
SKLEP 2:
Delovna skupina na šoli bo pregledala še intervjuje po aktivih učiteljev, ter rezultate obeh anket
objavila na spletni strani šole. Pripravljene bodo ozko usmerjene dejavnosti za dosego boljšega
sodelovanja med šolo in starši na način, da se bo dalo konec šolskega leta meriti zastavljene cilje. Vsi
prisotni se strinjamo, da lahko le z roko v roki naredimo izobrazbo kakovostno.

K točki 3:
Vesna Šinko izpostavi, da naj se straši bolj udeležujejo predavanj za starše, saj je na zadnjem tovrstnem
predavanju o pasteh sodobnih elektronskih naprav bilo od vseh staršev prisotnih le približno 20.
Podani predlogi 1. seje:
1. Avtobusni prevozi: Na relaciji Vihre - Veniše ni več posebnosti. Ravnateljica pove, da se stvari sproti
rešujejo, da še vedno občasno prihaja do zamud in prehitrih odhodov avtobusov. Občasno na
prevoznika apelira tudi občina, ki ima s prevoznikom sklenjeno pogodbo.
2. Glede kosil in malic ni pripomb s strani učiteljev in staršev. Preverilo se bo še kako je z malico za 4.
razred, saj se je izpostavilo, da imajo učenci premalo časa.
3. V Velikem Podlogu je bilo predlagano, da se zamenja ograja pred šolo. Zamenjava ni bila izvedena,
saj ne gre za standardna vrata. Ravnateljica pove, da je zadeva še v reševanju. So pa naročena vrata za
vhod v vrtec v enoti Peter Pan – skupina Mavrica.

K točki 4:
Razno:
-

Starši predlagajo, da se naj prilagodijo količine hrane glede na starost otrok. Marko Škofca,
organizator šolske prehrane pove, da so količine prilagojene starostnemu obdobju otrok. Da
se trudijo, da bi bilo ostankov hrane čim manj. V tem šolskem letu se bo poskusilo še več
sodelovati z lokalnimi predelovalci hrane in temu prilagoditi tudi razpis. Za vse dodatne
informacije o šolski prehrani se starši lahko obrnejo na šolo.

-

Starš izpostavi, da so se pojavile virusne bradavice, ki so nalezljive. Ravnateljica pove, da so
dobili tudi anonimno prijavo za inšpekciji pregled bazena. Pri pregledu ni bilo ugotovljenih
kršitev in neskladnosti. Odvzem vode se jemlje redno. Redni inšpekciji nadzor je bil opravljen
v decembru 2018, v januarju pa še izredni inšpekcijski nadzor.

-

Starši so opozorili, da je potrebno malo več pozornosti nameniti tudi varovanju zdravja pri
učencih, ki so v podaljšanjem bivanju, saj sedijo zunaj na mrzlih stopnicah,…
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-

Nekaj težav je bilo tudi z romskimi učenci, zadeve so v reševanju. Narejen je individualni načrt
za dva romska učenca – preventivni nadzor.
Opaženo je bilo, da se v OPB v 1.a razredu dogaja nasilje in da učiteljica ne obvlada otrok.
Ravnateljica pove, da je s situacijo seznanjena in da je zadeva v reševanju.

Sestanek sveta staršev šole je bil zaključen ob 19:00h.
Zapisala:

Predsednica sveta staršev:

Slavica Zagrajšek

Vesna Šinko l.r.

Vročiti:
Članom sveta staršev
Jožica Repše, ravnateljica
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