Štev.: 900-3/2020/2
Datum: 01.06.2020
ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev OŠ Dobrova v šolskem letu 2019/2020, ki je potekala v ponedeljek, 01. 06. 2020
ob 18.00 uri v avli OŠ Dobrova.
Prisotni:
Prisotni s strani šole: ravnatelj Viljem Kovačič, pomoč. ravnatelja Romana Novak Mlinar, svetovalna delavka Petra
Prevec
Prisotni predstavniki staršev šolskih oddelkov: Urška Andrašič, Romana Bogovič, Mateja Červ, Nina Robežnik,
Majda Stopar, Barbara Zrim, Sašo Vampelj, Nuša Šetina, Neli Grosek, Vesna Krkoč, Jože Pečan, Mateja Trojanšek
Jerkovič, Zlatko Ostanek
Prisotni predstavniki staršev vrtčevskih oddelkov: Urška Remškar
Odsotni predstavniki staršev šolskih oddelkov: Mateja Pavlinič, Špela Oseli, Iztok Marn, Boštjan Sečnik
DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje.
2. Poročilo o delu šolskega parlamenta in oddelčne skupnosti (učenec)
3. Poročilo o izvajanju Vzgojnega načrta (Petra Prevec).
4. Predstavitev izbirnih vsebin za šolsko leto 2020/2021 (Romana Novak Mlinar).
5. Poročilo o delu šolskega sklada (Metka Novak).
6. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta staršev:
a) Potrditev predloga Dni dejavnosti za leto 2020/2021.
b) Potrditev predloga za Delovne zvezke v letu 2020/2021.
c) Seznanitev s predlogom Projektov in Prireditev v letu 2020/2021.

d) Vprašanja članov Sveta staršev.
Povzetek razprav in sklepi po posameznih točkah dnevnega reda:
Ad 1:
Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik prejšnje seje Sveta staršev z dne 24.02.2020.
Ad 2:
Učenka 8. razreda je predstavila delo Šolske skupnosti in otroškega parlamenta v šolskem letu 2019/20. Celotno
poročilo je v prilogi temu zapisniku Priloga 1 - Poročilo ŠS OP 2019-20.
Ad 3:
Poročilo o izvajanju vzgojnega načrta je pripravila gospa Petra Prevec:
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Podani vzgojni opomini v 2. ocenjevalnem obdobju:
1. triada: /
2. triada: /
3. triada: 1
Skupaj: 1 UČENEC
Opomin je bil podan zaradi števila neopravičenih ur.
Starši učenca so bili o tem obveščeni, pripravljen je bil individualni vzgojni načrt in bil je opravljen razgovor z
učencem in s starši.
Vzgojni ukrepi: ustno opravičilo, pisno opravičilo, začasni odvzem mobilnega telefona, vpis v e-asistenta – obveščanje
staršev, ustno opozorilo učitelja, razgovori z učenci, razgovori s starši s strani razrednika, učiteljev, svetovalne
delavke, g. ravnatelja, spremljanje vedenja.
Pohvale:
Vsem učencem, ki so sodelovali na prireditvah ob slovenskem kulturnem prazniku, na prireditvi za upokojence in na
otvoritvi projekta Erasmus.
-

Zahvala tudi vsem staršem oz. družinam, ki so gostili goste Erasmus projekta.

-

Učencu za prikaz hokeja udeležencem projekta Erasmus.

-

Učencema za ozvočenje v času gostovanja oz. dogodkov projekta Erasmus.

Tekmovanje za »NAJ razred« posameznih triad
Pregled rezultatov in razglasitev bo potekala po vrnitvi vseh učencev v šolo.
Izbrani bodo tudi pozitivci in pozitivke posameznega razreda; njihova imena bodo objavljena v avli šole.
Rezultati tekmovanja za čiste zobe
1. mesto: 5.b razred
2. mesto: 5.a razred
3. mesto: 4.a razred
Nagrada: Zaradi izrednih razmer ni bilo zaključne prireditve v Tivoliju.
Izvedba preventivnih delavnic:
Delavnice CAP program (preventivni program za preprečevanje nasilja) za učence 1. razreda bodo izvedene v novem
šolskem letu.
Ad 4:
Pomočnica ravnatelja je predstavila izbor izbirnih predmetov v šolskem letu 2020/21:

-

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI – Učenci jih morajo izbrati, obiskovati, so ocenjeni, ocena je v spričevalu. Učenci 3.
triade so izbrali naslednje izbirne predmete

Pravico do oprostitve od izbirnega predmeta je uveljavljalo 11 otrok, 5 za eno uro in 6 za obe uri (vzporedno
izobraževanje - obiskovanje glasbene šole z veljavnim programom)
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-

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI - učencem jih ni potrebno izbrati, morajo pa jih obiskovati, če so se prijavili,
so ocenjeni, ocena je v spričevalu. Učenci 2. Triade so izbrali naslednje predmete:

Poročilo o izbirnih predmetih je v prilogi temu zapisniku Priloga 5 - IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2020_21

Ad 5:
Zaradi odsotnosti predsednice šolskega sklada, je kratko poročilo podala svetovalna delavka Petra Prevec:
-

izveden je bil pregled in odobritev vlog za financiranje šolske prehrane

-

glede na vprašanja strašev, povezana s pomočjo pri nabavi šolskih potrebščin, je v tem mesecu predviden še en
sestanek šolskega sklada, kjer bodo obravnavane vloge na to temo.

Ad 6a:
Svet staršev je potrdil predlog za dneve dejavnosti v šolskem letu 2020/21. Celoten seznam dni dejavnosti za vse
triade je naveden v prilogi tega zapisnika Priloga 2 - DNEVI DEJAVNOSTI 2020_2021. Glavni poudarki so naslednji:
-

v 2. razredu se uvede 3-dnevni tabor v enem od CŠOD, termin in kraj bosta javljena naknadno, ko bosta potrjena

-

zaradi v letošnjem letu odpadle šole v naravi v Strunjanu za 4. razred, bosta v prihodnjem šolskem letu imela šolo
v naravi tako 4. kot 5. razred, in sicer v Strunjanu, oba v istem terminu, od 10. do 14. maja 2021. Isti termin je
izbran zaradi kadrovskih potreb v šoli in pa nižje cene zaradi manjšega števila potrebnih spremljevalcev. Sicer sta
na lokaciji vedno dva razreda, tokrat bosta oba iz naše šole.

-

šola v naravi za 6. razred bo potekala v Ribnici na Pohorju v terminu od 18. do 22.01.2021

Ad 6b:
Svet staršev je potrdil izbor delovnih zvezkov, ki jih za šolsko leto 2020/2021 predlaga strokovni aktiv.
PREDLAGA STROKOVNI AKTIV. Izbor se nahaja v prilogi temu zapisniku Priloga 3 - seznam_dz_2020_21.
Najvišja je cena DZ za 6. Razred, to pa predvsem zaradi ATLASA SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Ta Atlas sicer
učenci potrebujejo za delo doma, tako v osnovni kot srednji šoli. Šola ima toliko Atlasov, da ga pri pouku uporabljata
po dva učenca, svojih pa učenci ne nosijo v šolo. Atlas je sicer letos nekoliko prenovljen, odločitev za nakup ali ne je
prepuščena staršem.
Svet staršev je pozval učitelje, naj priporočijo otrokom, da letošnje zvezke, v katerih je še dovolj prostora, uporabljajo
za isti predmet tudi naslednje šolsko leto.

Ad 6c:
Svet staršev je potrdil predlog projektov in prireditev v šolskem letu 2020/21. Seznam projektov in prireditev najdete
v prilogi temu zapisniku Priloga 4 - PROJEKTI IN PRIREDITVE V LETU 2020-2021. Nekateri poudarki glede na posebne
razmere v letošnjem šolskem letu:
-

Na projektu Erasmus+ tečejo pogovori, da se projekt podaljša za eno leto, saj nekaterih izmenjav ni in ne bo
mogoče izpeljati po prvotnem načrtu

-

Angleška šola v letošnjem letu odpade
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-

Letos ne bo prireditve ob zaključku šolskega leta

Ad 6d:
Predstavnica staršev je postavila vprašanje glede reševanja pritožbe oz. prijave enega od staršev glede ravnanja
učiteljice v OPB, saj gospa, ki je pritožbo oz. prijavo podala 9. marca, do konca maja ni prejela, po njenem mnenju,
zadovoljivega odgovora. Predstavnica staršev je zahtevala tudi nekaj drugih pojasnil glede učiteljice, vpletene v
konflikt.
Ravnatelj je predstavil razloge, zakaj zadeva še ni zaključena (odsotnost učencev od 13.03., nestrinjanje prijaviteljice
s predlaganim načinom reševanja spora, ki je sicer določen v šolskih aktih,…) in napovedal takojšnje vabilo gospe, ki
je podala pritožbo oz. prijavo, na razgovor, na katerem bi rešili zaplet. (V času pisanja tega zapisnika je bil razgovor
gospe z ravnateljem že izveden). Ravnatelj pa je zavrnil navedbo konkretnih podatkov glede vpletene učiteljice, saj
smatra, da gre za osebne podatke in jih je pripravljen razkriti le ob dovoljenju pooblaščenca za varovanje osebnih
podatkov.

Zapisal: Zlatko Ostanek
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