Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ Grm
Torek, 18. februar 2020, 17:00 h – 18:30 h , učilnica št. 103 (čitalnica)

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev sklepčnosti
Pregled in potrditev zapisnika prve seje
Poročilo o poteku dela na šoli (ravnateljica)
Pobude in vprašanja predstavnikov staršev

1. Ugotovitev sklepčnosti
Iz liste prisotnosti je razvidno, da je svet staršev sklepčen in lahko nadaljuje z sejo sveta staršev.
Štirje predstavniki staršev se za odsotnost opravičijo.

2. Pregled in potrditev zapisnika prve seje
Zapisnik 1. seje sveta staršev je na voljo na spletni strani osnovne šole Grm.
Pregleda se zapisnik 1. seje sveta staršev, podajo se sledeče opombe:
-

Točka 2

Predstavnik staršev lahko na sejo v namen nadomeščanja pošlje kogarkoli od staršev in ne samo
namestnika.
-

Točka 5

Ponovni poziv staršem za dopolnitev knjižnice in otroške knjižnice.
-

V načrtu je izvedba možnosti letnih vozovnic za prevoz v šolo in iz šole (Arriva, MO Novo
mesto)
Vpisi v zobno ambulanto so že v teku, vsi sistematski pregledi v zobni ambulanti so bili
izvršeni.

Sklep: Svet staršev soglasno potrdi zapisnik prve seje sveta staršev.

3. Poročilo o poteku dela na šoli (ravnateljica in pomočnica ravnateljice)
Poročilo predstavi ravnateljica, dopolnjuje pomočnica ravnateljice.
Kratek povzetek po alinejah:
-

Ravnateljica pove, da se Letni delovni načrt (LDN) izvaja kot načrtovano, z manjšimi
odstopanji, ki jih navede v nadaljevanju;
Zaposlila se je nova knjižničarka;
Poda se kratko poročilo o realizaciji bralne značke;

-

Organizirane so dodatne popoldanske aktivnosti branja v namen spodbujanja k branju.
Izvajajo se meritve tekočnosti branja;
Mreženje z OŠ Šentjernej je uspešno zaključeno, opazile so se razlike, prenesle so se dobre
prakse;
Prednostna naloga je kritično mišljenje;
Kulturni dnevi: 2 prestavi sta prestavljeni na kasnejši datum, ostalo je bilo realizirano kot
načrtovano;
V namen udeležbe na svetovnem prvenstvu iz znanja tujih jezikov se bodo zbirala sponzorska
sredstva, izvajale se bodo dodatne 4 ure priprav ob sobotah (angleščina);
Slovenistični aktiv daje poudarek na motivaciji za branje;
V sklopu Zdrave šole se je obnovil protokol umivanja rok in se izvaja minuta za zdravje;
Erazmus – naslednje leto gostje mobility;
V okviru programa Fit for kid se izvajajo delavnice za strokovne delavce enkrat mesečno;
Šola za starše je bila izredno slabo obiskana – poda se poziv k večji udeležbi;
Izvajajo se program Moja poklicna prihodnost;
EKO šola: izvedla se je zbiralna akcija hrane in higienskih pripomočkov – 21 družin je prejelo
pakete, v novembru se je beležila količina zavržene hrane;
V telovadnici šola izvaja 14 športnih dejavnosti, 9 športnih dejavnosti izvajajo razni klubi;
Peš bus-a se je udeležilo skupno 154 otrok;
V okviru trajnostne mobilnosti je OŠ Grm najuspešnejša osnovna šola v Sloveniji;
Do petka 21.02.2020 izvedene vse šole v naravi 5. In 7. Razreda;
Izvedene so bile vse načrtovane hospitacije;
V kletnih prostorih severnega prizidka se bo uredila dodatna učilnica zaradi povečanega
vpisa v 1. Razred;
V mesecu marcu se bo uredila nova spletna stran OŠ Grm.

4. Pobude in vprašanja predstavnikov staršev (+ razno)
Predstavniki razredov predstavijo vprašanja, mnenja in pohvale staršev. Na vprašanja odgovarjajo
ravnateljica, pomočnica ravnateljice in predsednik sveta staršev. Svet staršev za nekatera vprašanja
poda sklepe.
Predsednik sveta
staršev
Pomočnica ravnateljice)

- Izvoljeni so bili predstavniki sveta staršev v sklad šole, predsednik
sveta staršev pozove, naj se skliče prva seja sklada.
- Pomočnica ravnateljice pozove, naj se javita dva svečana podpisnika
EKO koordinatorstva

Sklep:

- Javita se:
- Predstavnik 8.C
- Predstavnica 1.A
Pohvali se prireditev ob kulturnem prazniku.
Pohvali se učiteljica 4.C razreda za izredno dodatno delo.
- Starši so opozorili na majhno neosvetljeno stopnico pri izhodu iz
garderobe (ob odhodu iz govorilnih ur).
- Predlaga senzor na vratih.

Predstavnik staršev
Predstavnica staršev
Predstavnik staršev

Sklep:

- Šola bo preverila možnosti osvetlitve/označbe stopnice.

Predstavnik staršev

- Izpostavi se problematika merodajnosti datumov ocenjevanja v eAsistentu: Datum ocene je bil spremenjen, e-Asistent ne javi
spremembe, kateri podatek je merodajen/pravilen (e-Asistent, datum
podan pri pouku)?

Odgovor:
Svet staršev
Predstavnica staršev

- Po zakonu so učenci obveščeni 5 dni pred pisnim ocenjevanjem
- Mnenje sveta staršev je, da e-Asistent mora biti merodajen.
- Učenci so dolžni spremljati pouk in informacije o ocenjevanju, učenci
naj bodo samostojni – starši naj ne bodo vir informacij.
- V kolikor se datum ocenjevanja vnese v e-Asistent, mora ta
informacija biti točna.

Sklep

Predstavnica staršev

- Kakšen je protokol ocenjevanja po daljši odsotnosti otroka zaradi
bolezni?

Odgovor:

- Piše in ocenjuje se utrjena snov.
- V primeru daljših odsotnosti zaradi bolezni naj se starši obrnejo na
razrednika / razredničarko.
- Katera je primerna obutev pri športni vzgoji (copati)?
- V primeru nadomeščanja se na primer namesto ure slovenščine izvaja
ura športne vzgoje.

Predstavnik staršev

Odgovor:

Predstavnica staršev

- Šola ne želi posegati v strokovno avtonomijo učiteljev – potrebno pa
bo pregledati in po potrebi dopolniti pravilnik.
- Namesto ure slovenščine se ne izvajajo ure športne vzgoje, razen če ta
ni na urniku. Izpostavi se problematika pomankanja prostora, saj so
telovadnice ves čas zasedene.
- Glede obutve pri športni vzgoji se bo pogovorilo s športnim
kolektivom.
- Pohvali se ekipa in razredničarka šole v naravi v Bohinju.
- Učenci, ki so se udeležili šole v naravi navajano pomanjkljivo čistočo v
sobah ob prihodu in plesniv kruh pri zajtrku.

Odgovor:

- Pojasni se, da je ČŠD po navadi na zelo visokem nivoju in da učitelji
niso poročali o pomanjkljivostih. Ravnateljica je po seji preverila
dogodek s plesnivim kruhom in potrdila, da je do tega neljubega
dogodka res prišlo, vendar zaradi tega, ker so učencem iz kuhinje
prinesli napačno košaro kruha. Slednja je bila takoj, ko so to opazili,
zamenjana.
- Za čistočo skrbijo zunanji izvajalci, na kar šola nima vpliva.

Sklep:
Predstavnik sveta
staršev

- Izvajalce se lahko opozori na pomanjkljivosti.
- Naslednja seja sveta staršev bo sklicana konec meseca maja.

Zapisnik
Pia Zupančič

Predsednik sveta staršev
Aleš Knoll

