ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 26. 9. 2019, ob 17.30. uri v zbornici Osnovne šole
Litija
Prisotni: Lista prisotnih se hrani v tajništvu šole (priloga 1)
Ostali prisotni: Peter Strle, Alojzija Boncelj, Slavi Krafogel
Opravičeno odsotni: Petra Privšek Konjačić, Mateja Flajs, Simono Topolinjak nadomešča Safet
Alibeg.

Dnevni red:
1. Pregled sklepov prejšnjega sestanka
2. Potrditev mandatov članov sveta ter potrditev oz. izvolitev predsednika sveta staršev
3. Poročilo o delu Osnovne šole Litija v šolskem letu 2018/2019
4. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Litija za šolsko leto 2019/2020
5. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta staršev.

Ravnatelj Peter Strle je prisotne pozdravil in predstavil dnevni red. Prisotni so soglasno sprejeli
dnevni red ter Zapisnik zadnje seje. Navzoči so z dvigom rok sprejeli
K. 1.
1. SKLEP : Dnevni red in Zapisnik 3. Seje Sveta staršev sta soglasno sprejeta.

K. 2.
Ravnatelj Peter Strle je za predsednico sveta staršev predlagal Sabrino Povšič Štimec. S
predlogom so se vsi strinjali. Kot njeno namestnico se je predlagalo Eriko Murko. Navzoči so
z dvigom rok sprejeli
2. SKLEP : Predsednica sveta Staršev postane Sabrina Povšič Štimec, njena namestnica
je Erika Murko.
Vodenje seje je tako prevzela ga. Povšič Štimec.
K. 3.
Ravnatelj Osnovne šole Litija Peter Strle je predstavil poročilo o delu Osnovne šole Litija v
šolskem letu 2018/2019. Po predstavitvi je sledila razprava:
-

Starše je zanimalo, če v primerjavi s preteklim šolskim letom kaj izstopa. Ravnatelj je
pojasnil da ne z izjemo investicij, ki so specifične, ostali rezultati so približno isti.

-

-

-

Vprašanje je bilo kaj je s prostori zaradi večjega števila učencev. Ravnatelj je pojasnil,
da se je za tretji oddelek prvega razreda improviziralo, ker imamo dvooddelčno šolo.
Če se bodo številke še povečevale, bo potrebno razmisliti o gostovanju na stari šoli.
Pohvaljen je projekt vrline in tutorstvo, ker gre pri teh projektih tudi za vzgojo in ne
samo izobraževanje; starši si želijo še več takšnih projektov. Pohvalila je tudi dejavnost
mladina in gore.
Pomočnica ravnatelja Alojzija Boncelj je izpostavila zasvojenost z elektronskimi
napravami; na roditeljskih sestankih bi bilo potrebno to temo izpostaviti.
Starši so izpostavili, da se jim ne zdi prav, da se poudarja, da so rezultati na nacionalnem
preverjanju znanja nižji zaradi učencev z dodatno strokovno pomočjo. Ravnatelj je
pojasnil, da gre pri predstavitvi teh rezultatov za statistiko, ki pač pokaže dejanske
rezultate. Starši bi radi videli, kakšne ukrepe bo šola sprejela, da se bo povprečje na
nacionalnem preizkusu znanja zvišalo. Ravnatelj je pojasnil, da to ni odvisno samo od
šole in učiteljev, temveč tudi od zavzetosti učencev ter od sodelovanja staršev s šolo.

Navzoči so z dvigom rok sprejeli
3. SKLEP : Svet staršev se je seznanil s Poročilom o delu šole v šolskem letu 2018/2019
in se z njim strinja.
K. 4.
Ravnatelj Osnovne šole Litija Peter Strle je letni delovni načrt Osnovne šole Litija za šolsko
leto 2019/2020. Poudarek je dal na povečano število učencev ter posledično na problem z
organizacijo pouka. Po predstavitvi je sledila razprava:
-

Zakaj v drugem razredu ne sodelujejo Tačke Pomagačke? Odgovor je bil da zato, ker
učiteljice v drugem razredu nimajo psov.
Podano je bilo vprašanje, če smo kaj sodelovali z Zavodom 404, ki naj bi imel odlične
vsebine za pripravo dni dejavnosti za osnovnošolce. Ravnatelj je pojasnil, da ne.
Predlog staršev je, da bi se šlo v šolo v naravi in v CŠOD brez telefonov. Vodstvo šol
to podpira, vendar se je to potrebno dogovoriti na roditeljskih sestankih z razredniki.
Ali se bo šlo z devetim razredom v London? Ravnatelje je povedal da se bo izlet
organiziral v primeru dovolj velikega interesa. Odhod se načrtuje februarja 2020.

Navzoči so z dvigom rok sprejeli
4. SKLEP : Svet staršev se je seznanil z Letnim delovnim načrtom Osnovne šole Litija
za šolsko leto 2019/2020 in se z njim strinja.
K. 5.
V okviru točke Pobude in predlogi staršev so bile izpostavljene naslednje teme:
-

Ali se v šoli dela kaj v zvezi z medvrstniškim nasiljem na spletu ter da se otrokom pove,
kaj je dovoljeno objavljati na spletu. Ravnatelj je pojasnil, da to temo obravnavajo
večkrat na razrednih urah, v tretjem in sedmem razredu so predavanja za otroke in starše.
Starši so predlagali, da se o tem več govori v vseh razredih, ravnatelj pa je povedal, da

-

-

se morajo vklopiti tudi starši, saj šola sama ne more reševati tega nasilja. Predlog staršev
ja, da se o medvrstniškem nasilju pogovarjajo v vseh razredih.
Kako je z varstvom starejših učencev od prvega razreda in zajtrkom? Ravnatelj pove,
da če je nujno, starši otroka lahko pripeljejo v varstvo, kar se dogovarja z vsakim
staršem individualno. Zajtrk lahko naročijo vsi ne glede na to, v katerem razredu je
otrok.
Pohvalilo se je novo spletno stran.
Pripomba je bila, da bi se informacije o prvem šolskem dnevu prej objavilo na spletu.
Čez počitnice bi bilo dobro, da bi bil na spletu objavljen seznam šolskih potrebščin
Predlog je bil, da se interesne dejavnosti poenoteno ponudi ter da se določi datum do
kdaj se je potrebno odločiti za njihov obisk.
Želja staršev je, da se ob prehodu na predmetni pouk na uvodnem roditeljskem sestanku
predstavi učitelje staršem. Predstavi naj se nivojski pouk ter majhne učne skupine.
Pri predavanju o cepljenju pred HPV se premalo osvešča učence glede spolnosti in
spolne vzgoje.
Na spletni strani so objavljene slike v takem formatu, da se ne dajo povečat, prošnja je,
da se to uredi.

Predsednica sveta staršev se je prisotnim zahvalila za delo ter ponudbe in pripombe. Seja se je
zaključila ob 19.15 uri.

Zapisala:

Predsednica Sveta staršev:

Slavi Krafogel

Sabrina Povšič Štimec

