ZAPISNIK 3. SESTANKA SVETA STARŠEV,
ki je bil dne 19. 5. 2015
ob 17.00 uri v učilnici 25, OŠ Zalog, Cerutova 7
Prisotni člani sveta: priloga zapisnika - seznam
Nova članica: A. A. F. (namesto ga. P.K.)
Odsotni: K. P. (odstop)
Ostali prisotni/povabljeni: g. ravnatelj; J. S., knjižničarka
Gradivo:
- seznam delovnih zvezkov, delovnih učbenikov i drugih potrebščin za šol. leto 2015/2016
- osnutek zapisnika prejšnje seje z dne 17.2.2015
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev seznama učnih gradiv za šolsko leto 2015/2016.
Potrditev zapisnika prejšnje seje Sveta staršev z dne 17. 2. 2015.
Aktivnosti v zvezi z ASSLOŠ in ZASSS.
Poročilo o delovanju šolskega sklada
Razno.

Na sestanku prisotnih članov: 15
Gospod D. G., predsednik Sveta staršev prisotne pozdravi in pojasni, da je ga. K. P. preko epošte obvestila, da odstopa iz mesta predstavnice sveta staršev 4. b razreda in zato je ta dan
med predstavniki nova članica, ga. A. A. F.
Na kratko g. D. G. tudi pojasni, da bodo pod točko »Razno« obravnavali neko anketo, za
katero bo potreboval sodelovanje vseh prisotnih staršev in da bodo obravnavali vsebino
zapisnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

K 1.
Gospod D. G. je povedal, da se bo najprej obravnaval seznam delovnih zvezkov in potrebščin
za novo šolsko leto. Na kratko je povzel pripombe članov Sveta staršev, ki so jih obravnavali
na forumu v spletni učilnici Sveta staršev, in povedal, da je bilo na vse pripombe s strani šole
že odgovorjeno.
Ob 17.15 uri se članom pridruži ga. M. G. Prisotnih članov 16.
Člani niso imeli več pripomb na seznam delovnih zvezkov, učbenikov in drugih potrebščin,
zato so glasovali za naslednji sklep:
Sklep 1 – Svet staršev sprejme »Seznam delovnih zvezkov, delovnih učbenikov in drugih
potrebščin za šolsko leto 2015/2016«
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Prisotnih članov: 16
Glasovalo: 16
ZA: 16

K 2.
Na zapisnik prejšnje seje z dne 17. 2. 2015 ni pripomb.
Sklep 2 – Zapisnik prejšnjega sestanka z dne 17. 2. 2015 se potrdi.
Prisotnih članov: 16
Glasovalo: 16
ZA: 16
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Ob 17.20 se sestanku pridruži članica, ga. M. U. Prisotnih članov: 17

K 3.
Na kratko, g. R. P., pojasni, da je bilo govora o ponovni uvedbi plačevanja obrabnine za
učbenike in delovne zvezke. V zvezi s tem so starši spisali neke vrste protest. Odkar je
uvedena devetletka, še ni bilo narejene nobene raziskave v zvezi z bralno pismenostjo
učencev in če se bo resnično zopet uvedla obrabnina za učbenike in delovne zvezke, potem bi
bilo potrebno, da se starše za te stroške razbremeni.
Drugih aktivnosti v zvezi z ASSLOŠ in ZASSS ni bilo.

K 4.
V tej točki je pojasnila podal g. ravnatelj, R. M.
Pove, da je prišlo do »kratkega stika« pri obveščanju. Razumel je, da naj bi poročilo na
sestanku predstavila članica UO Šolskega sklada, ga. M. D., ki pa ni bila o tem obveščena.
Predsednica UO Šolskega sklada, ga. R. A. pa je bila zasedena.
G. ravnatelj pove:
 da je poročilo o delovanju Šolskega sklada vsako leto zabeleženo v Letnem poročilu
Zavoda.
 da gre za pomoč učencev pri taborih in šoli v naravi, ne pa za prehrano
 da se sredstva pridobivajo z novoletno prireditvijo, z donacijami, a zelo malo s
prispevki staršev.
 da je možnost dodelitev sredstev pojasnjena s strani razredničark vedno na prvih
roditeljskih sestankih, za ostale informacije je dosegljiva ga. svetovalna delavka na
katero se lahko osebno obrnejo tudi starši sami
 da je odobreno praktično 99% vseh vlog
 da se kvota dodeli glede na stanje sredstev v družini
 da se kvota sredstev šolskega sklada razporedi čez celo šolsko leto
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G. ravnatelj apelira na starše, če ima kdo kakršnokoli povezavo oz. navezo s kakšnim
podjetjem, ki bi bilo pripravljeno karkoli financirati oz. donirati šolskemu skladu. Pozove ga.
M. D., da se te zadeve povedo vsem staršem.
Ga. M. D. potrdi, da so o tem bili starši seznanjeni a tudi sama apelira na g. ravnatelja,
da naj o šolskem skladu in delovanju pove tudi šolskim novincem/prvošolcem na prvem
sestanku. Starši se vedno obrnejo na ga. svetovalno delavko in če sredstev potrebni starši ne
oddajo vloge jih celo opozorijo.
Gospoda. D. G. zanimalo, če gre le za zbiranje denarnih sredstev?
G. ravnatelj pojasni, da v večini primerov. Če bi šlo za učbenike, verjetno ne bi
ustrezali predpisanim seznamom.
Za konec g. D. G. pozove g. ravnatelja, da bi bilo vseeno dobro, da se ob koncu šolskega leta,
ko je zadnja seja Sveta staršev pripravi poročilo o Šolskem skladu in da naj prisotni članici
Sveta staršev (ga. M. D. in ga. T. O.) , ki sta tudi v UO Šolskega sklada povesta to predsednici
UO Šolskega sklada, ga. R. A.
Gospod D. G. izpostavi, da je potrebno izvoliti štiri (4) nove člane v UO Šolskega sklada, ker
trenutnim članom poteče mandat. Ti štirje bodo iz vrst staršev, zato predlaga, da se jih izbere
in imenuje kar na tem sestanku. Naknadno pa se izberejo še trije (3) člane iz vrsti zaposlenih
OŠ Zalog, katere bo potrjeval Svet šole na svoji seji prihodnji teden.
Pove, da so trenutni člani ga. M. D., ga. K. P., ga. M. R. in ga. T. O.
Pozove ostale člane, če imajo kakšen predlog za nove kandidate ali za sprejem trenutnih, če se
seveda s podaljšanjem kandidature strinjajo. Članici, ga. T. O. poteče mandat, ker ima otroka
v zadnjem razredu. Člani predlagajo naslednje kandidate:





g. U. L.,
g. P. I.,
ga. M. R. in
ga. M.D.

Vsi predlagani se s kandidaturo strinjajo.
Predlog članov UO Šolskega sklada podajo člani Sveta staršev na glasovanje. Zato oblikujejo
naslednji sklep:
Sklep 3 – Svet staršev potrdi ga. M. D., ga. M. R., g. U. L.
in g. P. I. in jih imenuje kot predstavnike v UO Šolskega sklada.
Prisotnih članov: 16
Glasovalo: 16
ZA: 16
Gospod D. G. še pove, da bodo člani Sveta šole tudi predlagali svoje 3 predlagane člane v UO
Šolskega sklada in jih potrjevali na korespondenčni seji preko foruma po svoji redni seji dne
27. 5. 2015.
K 5.
V tej točki so člani sveta staršev obravnavali več tem.
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1. Forum Sveta staršev:
G. ravnatelj vsem prisotnim predstavil delovanje foruma Sveta staršev in podal napotke o
uporabi le-tega preko prikaza uporabe e-učilnice, možnosti vključevanja v forum in pogovore
med člani.
Ga. M. L. imela pripombo, da ni bila obveščena o tem, ko ji je šola vzpostavila
uporabniško ime in geslo in da se ji zdi nesprejemljivo, da šola za karkoli uporablja njeno epošto. Javila je g. T. K., ki je potrdil, da bo v bodoče obveščena o vsem.
G. ravnatelj ji je obrazložil sistem prijave in uporabe/obdelave njenih podatkov za
delovanje v spletni učilnici Sveta staršev.

2. Varstvo osebnih podatkov:
Na pobudo ga. M. L., ki je imela pomisleke v zvezi s tem, da se na spletni strani šole
objavljajo imena članov sveta staršev, je g. predsednik, D. G. podal pojasnila in smernice iz
Zakona o varstvu osebnih podatkov in z odgovori informacijske pooblaščenke na njegova
vprašanja.
Kar se tiče objave zapisnikov iz sestankov sveta staršev pa pove, da se bodo originali
objavljali le na spletni učilnici sveta staršev, »očiščeni« v skladu z zakonom o varstvu osebnih
podatkov pa na spletni strani šole po njihovi potrditvi na prejšnji seji sveta staršev.
Gospod D. G. zaključi s pojasnilom, da se zaradi nemotenega delovanja sveta staršev sme
uporabljati podatke članov, vendar le tisti podatki, ki so nujno potrebni. Vse dokumente v
zvezi z varstvom osebnih podatkov bo objavil na spletni učilnici, da si bodo člani lahko vse
prebrali.
Ob 18.30 uri sestanek zapusti ga. T. B.
3. Odjave/prijave obrokov na OŠ Zalog:
Na vprašanje enega od članov na prejšnji seji, zakaj na naši šoli ni možno odjaviti prehrano za
isti dan g. D. G. prebere iz »Pravil šolske prehrane OŠ Zalog« in sklepa zapisnika z dne
25.9. 2013 obrazložitev. Odjava obrokov za isti dan ni možna.
4. Ostale pobude…
Zapisniki
Ga. M. L. pripomni, da bi bilo dobro, če bi se vsaj pomembni sklepi iz zapisnikov zapisali
nekje na spletni strani šole, ki bi bila dosegljiva za vse starše na šoli. Marsikateri sklep je kot
neka informacija, ki je morda tudi pomembna za starše, pa o njej niso seznanjeni. Podala
primer v zvezi z možnostjo izstavitve ene položnice (združene) za več otrok iz
ene družine.
Gospod R. P. ima predlog. da bi se morda zapisnik na sestanku pisal sproti in bi ga člani kot
takega začasno sprejeli ali pa bi se osnutek zapisnika podal na spletno učilnico in ga tam tudi
potrjevali. Vendar bi za to morali sprejeti sklep.
Ga. A. A. F. je za to, da se zapisniki na Forum podajo v skrajšani verziji.
Gospod D. G. se strinjal s predlagano pobudo, da zapisnik tekoče seje ( v 8-ih dneh) objavi
ga. poslovna sekretarka na Forumu, kjer bi ga člani pokomentirali in v primeru, da ne bi bilo
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pripomb, takega tudi sprejeli. Ta tema bo dokončno obravnavana na prvem sestanku v mesecu
septembru, tokrat pa bomo zapisnik poskusno objavili na spletni učilnici, še doda g. D. G. Na
spletno stran šole pa naj šola še objavi morda med novicami, da lahko starši plačajo samo z
eno položnico (združeno položnico), če imajo več otrok.
Evidenca začetka in zaključka mandata člana sveta staršev
Gospod R. P. pove, da v Poslovniku sveta staršev piše, da je mandat člana sveta staršev 3 leta.
Ker šola do sedaj nima čisto pravih podatkov, pa bi jim morala imeti in voditi evidenco o tem,
predlaga, da to od zdaj naprej pripravi in ima podatke vsaj pred prvim roditeljskim sestankom
za prihodnje šolsko leto.
Šolska igrala na dvorišču šole
Ga. M. L. opaža, da ima šola premalo igral glede na število učencev in predlaga nova.
G. ravnatelj na to odgovori, da sredstev za igrala ni.
Ostali člani predlagajo, da bi nekatera, preprosta igrala napravili učitelji ali starši sami, vendar
g. ravnatelj in g. U. L. pojasnita, da morajo biti igrala certificirana, drugače jih šola ne sme
uporabljati oz. postavljati.
Šolska pot
Starši se pripomnijo, da so prehodi (zebre) na poti v šoli (šolska pot) slabo označeni ali pa jih
z novo ureditvijo MOL-a sploh ni več. Zanima jih ali je v domeni šole, da ureja »šolsko pot«.
G. ravnatelj jim odgovori, da so šolske poti in varne poti v domeni MOL-a. Tudi na
njegovo pobudo o tem, da tunel ni varna pot in naj v zvezi s tem kaj ukrenejo, na MOL-u niso
imeli dovolj posluha. Isto se dogaja s pripombami o označenih prehodih za pešce. Apelira na
starše, da mu na e-pošto javijo, za katere prehode gre in bo naprej poskušal zadevo urediti.
Gospod D. G. ima predlog, da bi se šola obrnila na PP Moste Polje, na vodjo policijskega
okoliša, in pove kakšne težave ima z varno šolsko potjo. Policija bo sama podala predlog na
MOL.
G. ravnatelj imel še sam neko pripombo/opazko glede življenja učencev na šoli in tudi
njihovih staršev. Meni, da so učenci premalo socializirani. Ne znajo se obnašati in nimajo
posluha za sočloveka/sošolca. Vse prevečkrat se dogaja, da se ne znajo obnašati, ne
pozdravljajo, čečkajo po stenah šole in uničujejo šolsko lastnino. Apelira na starše, da naj
posredujejo te informacije tako doma, kot med starše v svojih razredih.
Vzgojni načrt
Gospod D. G. pove, da se je na prejšnji seji govorili o Vzgojnem načrtu, njegovi pripravi in
obliki. Zanimalo ga je ali ima šola osnutek tega načrta.
g. ravnatelj pritrdi, vendar pove, da je še vedno v isti obliki. Da bi bilo potrebno v
njem določiti ne samo pravice ampak tudi dolžnosti. Predlaga delovno skupino, ki bi bila
morda sestavljena iz članov, ga. T. B., g. D. G. in dveh učiteljic iz OŠ Zalog.
Gospod R. P. predlaga, da naj g. ravnatelj ustanovil to delovno skupino in odgovorno osebo,
ki bo sklicevala redne sestanke in ni nujno, da je ta oseba iz vrst učiteljev, lahko je eden od
staršev. Vsebina Vzgojnega načrta bi se tako lahko hitreje oblikovala in dokončala. Predlaga,
da se ta skupina sestane v naslednjih 14 dneh.
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5. Anketa
Gospod D. G. prisotnim članom obrazloži, da je anketa sestavljena iz dveh delov. Prvi del je
izpolnil že sam s pomočjo prejšnjih zapisnikov, za drugi del pa bo potreboval pomoč pri
izpolnjevanju vse prisotne. Vprašanja ankete je podal na ekran/steno, da so jo skupaj, preko
pripomb, pobud in razprave skupaj izpolnili.
ob 19.35 sestanek zapustijo ga. M. L., ga. M. U., ga. T. P. K.in ga. K. P.
Vprašanja v anketi so ostali člani do konca izpolnili.

Sestanek se je zaključil ob 19.50 uri.

Zapisnik zapisala:
Z. K.

Predsednik Sveta staršev
D. G.
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