ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila dne 25. 4. 2017 v učilnici biologije št. 20, OŠ Zalog,
Cerutova 7, Zalog

Sejo je vodil: g. Uroš Lamovšek, namestnik predsednika Sveta staršev
Sodelujoči člani Sveta staršev: po priloženem seznamu
Odsotni: priložen seznam
Sestanek se je pričel ob 16.45 uri. Ob 19.00 uri so na sestanek naknadno prišli M.L., P.I. in
D.G.
Dnevni red:
1. Predstavitev kandidatov za ravnatelja OŠ Zalog in mnenje o kandidatih.
2. Razno.

K 1.
Svetu staršev so se v torek 25. 4. 2017 predstavili:
1. kandidat g. Rajko Mahkovic
2. kandidatka ga. dr. Barbara Rodica
3. kandidat g. dr. Tadej Braček
Kandidat g. Kristijan Jeršin Tomassini se predstavitve ni udeležil, vendar smo na seji pregledali
tudi njegovo dokumentacijo in se o kandidatu tudi pogovorili.
Po predstavitvi vseh kandidatov in vprašanjih za kandidate, je sledila debata na podlagi katere
je bilo oblikovano naslednje mnenje, ki se posreduje Svetu šole.
Sklep 1 – Svet staršev je ugotovil, da poleg izpolnjenih formalno - pravnih pogojev vsi
kandidati in kandidatka za ravnatelja/ico OŠ Zalog premorejo dovolj znanja in vizije za
uspešno vodenje OŠ Zalog.
Vendar je Svet staršev ocenil, da je zaradi najustreznejše vizije razvoja OŠ Zalog, ter
najprepričljivejše predstavitve najprimernejša kandidatka ga. dr. Barbara Rodica.
Rezultati glasovanja za Sklep 1:
ZA: 13 članov
PROTI: 0 članov
VZDRŽAN: 1 član
K 2.
Pod točko razno smo obravnavali:
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1. Žalitve in neprimerno obnašanje do učencev
2. Finančno poročilo za šolski sklad
3. Mnenje o nasilju nad učitelji
4. Anketa o zadovoljstvu prehrane
1. Žalitve in neprimerno obnašanje do učencev
Predstavnica 6.B razreda (ga. A.A.F.) je izpostavila problem nereševanja dveh konfliktov, ki
izhajata iz preteklega šolskega leta. Do danes je ta problem ostal nerešen.
a. V lanskem šolskem letu 2015/2016 torej takrat 5.b razredu pri razredničarki ge. J. N.: so
imeli starši in učenec grdo in za učenca travmatično izkušnjo z gospo učiteljico N.J. Starši so
osebno doživeli, da se gospa ne zna obnašat oziroma je bila izredno žaljiva do učenca.
Informacija o incidentu je bila po telefonu posredovana g. ravnatelju, kjer so mu straši vse
razložili in prosili za termin sestanka. V izogib težavam in z namero, da se težave v odnosu
učitelj - učenec rešijo, so starši predlagali sestanek, s čimer se je g. ravnatelj strinjal in obljubil,
da se bo z go razredničarko pogovoril in dogovoril o terminu sestanka. Žal pa se to do danes ni
zgodilo. Starši še dodajajo, da spoštujejo delo učiteljev, da niso nameravali groziti z odvetniki,
zahtevati sankcij, ampak se le pogovoriti z go. razredničarko in g. ravnateljem in rešiti
neugodno situacijo, ki je nastala. Sedaj pa nimajo več niti volje, niti energije, da bi reševali
zadeve za nazaj.
b. V tekočem šolskem letu 2016/2017 sedaj 6.b, pa so učenci in straši izpostavili žaljivo
obnašanje učiteljice angleškega jezika M.K.I. Učenci pravijo, da je, ko se razjezi, do njih zelo
žaljiva. Z njene strani prihaja do izražanja negativnih mnenj, žaljivih vzdevkov, da z njimi tako
ali tako nikoli nič ne bo, da si nečesa ne zaslužijo, da bo staršem povedala, da si tega otrok ne
zasluži in da mu bodo potem to prepovedali...
Med obravnavanjem te točke je bilo izpostavljeno tudi, da naj bi verbalno nasilje nad učenci
izvajal tudi učitelj telovadbe g. P., vendar bolj konkretni podatki niso bili pridobljeni.
Svet staršev je ugotovil, da je potrebno probleme temeljito raziskati in poročati o načinu
rešitve svetu staršev, kar se do danes še ni zgodilo. S problematiko bo Svet staršev seznanil
tudi ravnatelja.
2. Finančno poročilo za šolski sklad
Predsednik šolskega sklada g. P.I. je dne 9. 4. 2017 po elektronski pošti poslal K. Z. zahtevek
za podatke o trenutnem finančnem stanju na računu šolskega sklada. Do 20. 4. 2017, ko je bila
seja UO šolskega sklada niso prejeli nobenega poročila oziroma obrazložitve, zakaj gospa
Zupanc ni poslala zahtevane dokumentacije.
Svet staršev bo pozval ravnatelja, da gospa Z.posreduje podatke o finančnem stanju
oziroma poda obrazložitev zakaj šolski sklad ni prejel finančnega poročila, ki je osnova
za nemoteno delovanje šolskega sklada.
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3. Mnenje o nasilju nad učitelji
Predsednik Sveta staršev g. D.G. je omenil, da do danes ni nikjer objavljeno besedilo o
neprimernem obnašanju staršev nad učitelji. Svet staršev je na 1. korespondenčni seji v šolskem
letu 2016/2017 sprejel sklep, da bodo predstavniki Sveta staršev v svojih razredih z opisanimi
dogodki nasilja nad učitelji seznanili starše in jim predstavili mnenje sveta. Svet staršev
predlaga ravnatelju, da z mnenjem sveta seznani učiteljski zbor in stori vse kar je v njegovi
moči, da se vsakršni primeri nasilja v šoli v prihodnje preprečijo. V kolikor bo do dogodkov
nasilja vseeno prišlo, pa naj ukrepa v skladu s svojimi dolžnostmi oziroma pooblastili. Svet
staršev prav tako predlaga ravnatelju, da z namenom seznanitve staršev, mnenje sveta objavi
na spletnih straneh OŠ Zalog.
Svet staršev bo pozval ravnatelja, da se nemudoma objavi besedilo na spletni strani OŠ
Zalog in na oglasni deski.
4. Anketa o zadovoljstvu prehrane
Na zadnji seji sveta staršev, je bila predstavljena anketa o zadovoljstvu prehrane na OŠ Zalog.
Dogovorjeno je bilo tudi, da se anketa objavi na spletni strani OŠ Zalog.
Ker anketa na spletnih straneh šole ni objavljena, bo Svet staršev pozval ravnatelja, da se
le-ta nemudoma objavi na spletni strani OŠ Zalog.

Seja se je zaključila 25. 4. 2017 ob 20.30 uri.

Priloge:
- Podpisana lista prisotnosti

Zapisnik zapisal:
Uroš Lamovšek

Namestnik predsednika Sveta staršev
Uroš Lamovšek
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