ZAPISNIK 1. IZREDNE. SEJE SVETA STARŠEV,
ki je bila dne 30. 5. 2018
ob 17.30 uri v učilnici 25
Prisotni člani Sveta staršev:
- po priloženem seznamu
Odsotni:
- po priloženem seznamu
Dnevni red:
1. Obravnavanje razmer na šoli, povezanih s potrjevanjem nabavne cene delovnih zvezkov in
ostalih učnih gradiv za šolsko leto 2018/2019.
2. Razno
Seja se je pričela z 10 minutnim zamikom.
Trenutno prisotnih 11 članov.
K 1.
G. G. na kratko obnovi, kako je potekala prejšnja, 4. seja dne 22. 5. 2018. Člani so razpravljali
o predlaganem seznamu delovnih zvezkov in gradiv za prihodnje šolsko leto. V zvezi s tem je
prišlo do nesoglasji med učiteljem za TIT ( tehniko in tehnologijo), ga. knjižničarko in g.
ravnateljem, ker je učitelj nekaj dni pred sejo poslal neko ugodnejšo ponudbo za gradiva TIT,
kot pa je bila predložena cena na seznamu že omenjenih gradiv. Nesoglasja so se nadaljevala
preko korespondence po e-pošti med vsemi tremi. G. predsednik je nekaj te korespondence
predstavil prisotnim članom, da jih je seznanil z neugodnimi razmerami, ki se odvijajo znotraj
kolektiva OŠ Zalog.
Tudi nekateri prisotni člani so prispevali nekaj pripomb v zvezi z razmerami med kolektivom
na šoli in z neukrepanjem g. ravnatelja. Bili so soglasni, da je take vrste komunikacija znotraj
kolektiva nesprejemljiva in škodljiva za delo učiteljev in posledično tudi za bivanje otrok na
šoli. Člani so ogorčeni, da se Svet staršev zaradi obravnavanja teh odnosov na šoli izrablja za
notranje prepire in nesoglasja v kolektivu. Zato sestavijo naslednji sklep:
Sklep 1- Svet staršev poziva Svet šole, da ukrene vse, da se stanje na šoli izboljša, da se
odpravijo nepravilnosti in da se otrokom zagotovi normalen potek pouka. V kolikor to
ni mogoče pa Svet staršev predlaga Svetu šole, da prične s postopkom zamenjave
vodstva oziroma ravnatelja.
Prisotnih članov:11
Glasovalo: 11
ZA: 11
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0
Stran 1 od 2

Nadalje člani obravnavajo tudi neprimerne oz. nevarne razmere ob izvajanja pouka športa v
veliki telovadnici Na stenah se razrašča plesen, za katero se ne ve, ali je zdravju škodljiva.
Stropne luči niso zavarovane, ventilacija ne deluje in le dve okni se lahko odpirata, medtem
ko ostala nimajo mehanizma odpiranja. Zato sklenejo naslednji sklep:
Sklep 2- Svet staršev poziva vodstvo šole, da se odpravi plesen v telovadnici ter da se
zaščitijo svetila in okna. Če razmere v telovadnici ne bodo urejene in varne do 1. 9. 2018,
starši otrok ne bomo pustili k pouku telovadbe, ki se bo izvajal v telovadnici.
Prisotnih članov:11
Glasovalo: 11
ZA: 11
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0
G. I., kot predsednik Upravnega odbora Šolskega sklada pove, da je v zadnjih nekaj dneh
prejel prošnje učiteljev za sofinanciranje iz šolskega sklada, za šolsko opremo.
G. P. in tudi sam poudarita, da sredstva šolskega sklada niso nadomestek investicij za opremo
in sredstva na šoli in da mora šola oz. vodstvo za take nabave poskrbeti sama.
K 2.
Zopet je na naslov Sveta staršev prispela kuverta-anonimka (priloga zapisniku). G. G. članom
prebere vsebino. V njej je bilo veliko obtožb zoper g. ravnatelja in še zoper nekaj zaposlenih,
predvsem pa glede sporov znotraj samega kolektiva. Člani so ogorčeni, da se za
izpostavljanje razmer na šoli preko takih anonimk izrablja Svet staršev oz. člane, zato
sestavijo naslednji sklep:
Sklep 3 – Svet staršev se je seznanil z anonimno prijavo, ki jo je prejel dne 28.5.2018.
Svet staršev se ne strinja s tako vrsto komunikacije in je mnenja, da gre v tem primeru
za zlorabo Sveta staršev.
Prisotnih članov:11
Glasovalo: 11
ZA: 11
PROTI: 0
VZDRŽAN: 0
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 19. 10.

Zapisnik zapisala:
Zdenka Kisovec

Predsednik Sveta staršev:
Dejan Garbajs
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