1 . SESTANEK SVETA STARŠEV OŠ M. ŠTRUKELJ V ŠOLSKEM LETU 2019/2020
Nova Gorica, 25. 9. 2019, od 16.30 do 19.00
Prisotni: 25 staršev od 32 (seznam v arhivu), ravnatelj Janez Kobe, pomočnici ravnatelja Teheira
Leskovar Bolterstein in Mojca Klinec
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika sveta staršev
2. Izvolitev predstavnikov za upravni odbor šolskega sklada in predstavnika v Komisiji za šolsko
prehrano.
3. Pregled sklepov zadnje seje
4. Poročilo o delu v šolskem letu 2018/19
5. Obravnava LDN-ja za šolsko leto 2019/20
6. Obravnava vzgojnega načrta
7. Razno
Na začetku seje je bil spremenjen dnevni red, po spremembi je tak, kot je naveden zgoraj.
Ad1 Člani sveta staršev so se soglasno strinjali, da ostane predsednica Peni Tavčar, njen namestnik pa
Matej Valič.

Ad2 Za predstavnike v upravnem odboru šolskega sklada ni bil nihče od staršev imenovan, zato bo
sklicana korespondenčna seja.
Za predstavnico v Komisiji za šolsko prehrano je ponovno imenovana Marjetka Prohan.
Ravnatelj je vsem (novim) članom sveta zavoda predstavil delovanje tega organa in vse povabil k
spoštljivi in strpni komunikaciji.
Starši so opozorili, naj bodo na prenovljeni spletni strani objavljeni Poslovnik sveta staršev in zapisniki
sej.

Ad3 Na sklepe prejšnje seje ni bilo pripomb.

Ad4 Člani sveta staršev so poročilo o delu šole v šol. letu 2018/19 in LDN za 2019/20 prejeli po epošti. Ravnatelj je oba dokumenta predstavil.
Starši so opozorili na urnik interesnih dejavnosti (dalje ID), ki je znan šele v oktobru. Predlagajo, da bi
bil urnik znan že ob začetku šolskega leta, saj bi se učenci lažje odločali za ID glede na svoje druge
obveznosti. Že vnaprej znan urnik ID bo morda bolj privabil učence, da izberejo ID.
Starši so na poročilo do delu podali pozitivno mnenje.

Ad 5 Ravnatelj je izpostavil nekaj novosti v LDN-ju, npr. redne ravnateljeve hospitacije pri učiteljih.
Dvigalo na matični šoli je postavljeno, to jesen naj bi ga začeli uporabljati.
Starši so na LDN podali pozitivno mnenje.

Ad 6 Vzgojni načrt je dogovor med šolo in starši, kako ukrepati v določeni situaciji. Naloge staršev in
naloge učiteljev naj ne bi sodile v ta dokument, ker so določene že z drugimi pravilniki in zakoni. Cilj
vzgojnega načrta so reševanje problemov.
Novost je redno dežurstvo učiteljev na hodnikih med odmori.
Novost je tudi dežurni učitelj, ki bo prevzel učenca, ki moti pouk. Z njim bo individualno obravnaval
učno snov.
Nekateri učenci (od 6. razreda dalje) po pouku čakajo na dodatne dejavnosti (šport, GŠ). Počakajo
lahko v multumediji oz. se oglasijo pri pomočnici, ki jim poišče prazno učilnico.
Starši so na vzgojni načrt podali pozitivno mnenje.
Ad 7













Uporaba eAsistenta za obveščanje v 1. triadi. Pomočnica razloži, da je v tem obdobju
pomemben osebni stik s starši oz. razvijanje odgovornosti pri učencih. Vsa obvestila so
izobešena na oglasni deski pred razredom, učenec dobi obvestilo v mapo, učenci 3. in 4.
razreda zapišejo obvestilo v beležko.
Mešanje otrok v 6. razredu. Starši pričakujejo od šole razlago te odločitve. Nekateri učenci so
zaradi tega v stresu. Starši učencev letošnjega 6. razreda, ki so prva »premešana« generacija,
imajo pozitivne izkušnje. To je avtonomna odločitev šole. Izkušnje kažejo, da učenci potem
dosegajo boljše rezultate.
SKLEP: organiziran bo sestanek za predstavnike staršev iz 5. razredov, na sestanek so
povabljeni tudi predstavniki staršev iz 6. razredov, svetovalna služba, ravnatelj.
Starši 2. razredov: lanski zaključek šol. leta je minil brez posebnega dogodka. Pomočnica
razloži, da so imeli v telovadnici kulturni dogodek za učence (ne za starše). Ravnateljev
predlog za šol. leto 19/20: ob koncu pouka naj bi se v veliki telovadnici zbrali vsi učenci in
imeli skupni zaključek.
Predura za učence 5. razreda je zelo zgodaj. Urnik na matični šoli je zelo težko sestaviti (veliko
število učencev, premalo učilnic, veliko izbirnih predmetov, heterogene skupine v višjih
razredih …), zato spremembe sedaj niso možne.
Izbira krajev za ŠVN (Cerkno v 5. in 6. razredu) naj bo bolj pestra. Za šol. leto 19/20 so ŠVN že
organizirane in spremembe niso možne. Vodstvo šole bo za prihodnje šol. leto poiskalo druge
možnosti.
Igrišče podružnice. Peskovnik je dotrajan, v naslednjem koledarskem letu naj bi ga betonirali
in zapolnili z novim peskom. Predvideno je novo igralo.
Pred podružnico bi potrebovali stojalo za skiroje.

Naslednja seja bo v začetku novega koledarskega leta, obravnavali pa bi tekočo problematiko (nasilje,
droge ...) in razvojni načrt šole.

Zapisala Vasilija Rupnik

Predsednica Sveta staršev Peni Tavčar

