OŠ JANKA MODRA,
DOL PRI LJUBLJANI
SVET STARŠEV

Dol pri Ljubljani, 7. 10. 2021

ZAPISNIK 1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ JANKA MODRA, DOL PRI LJUBLJANI,
ŠOLSKO LETO 2021/2022
Seja je potekala v četrtek, 7. 10. 2021, ob 17. uri preko platforme Zoom.
Poleg predstavnikov sveta staršev sta bila na seji prisotna Gregor Pečan, ravnatelj, Marija
Stergar, zapisničarka. Lista prisotnih je priloga zapisnika.

Predlagan dnevni red
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Konstituiranje Sveta staršev, izvolitev predsednika sveta staršev in njegovega
namestnika.
3. Potrjevanje zapisnika ter pregled izvršitve sklepov 3. in 4. seje Sveta staršev v šolskem
letu 2020/21.
4. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/22 in oblikovanje mnenja.
5. Razprava o Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21
in oblikovanje mnenja.
6. Razno, predlogi, vprašanja, pobude, pohvale staršev.
Ad1)
Prisotnih je 46 od 49 -ih članov sveta staršev, zato je svet staršev sklepčen. Dnevni red je
soglasno potrjen.
Ad2)
Ravnatelj pozdravi vse člane, se jim zahvali za odločitev sprejetja funkcije predstavnikov v
svetu staršev. Gradiva: mape, kulije in pravilnik o delovanju bodo novi člani prejeli preko svojih
otrok v razredih.
Ravnatelj predlaga izvolitev predsednika sveta staršev in povabi h kandidiranju. Nekaj članov
predlaga Anjo Divjak za predsednico in drugi člani jo soglasno podprejo. Za namestnika
predsednika se predlagani Jure Rabič strinja s kandidaturo. Divjakova predlaga za predsednico
Natašo Rosenstein, a predlagana se zahvali in ne želi kandidirati.
Predlagana člana Anja Divjak in Jure Rabič sta soglasno izbrana za predsednico in namestnika.
SKLEP 1:
Za predsednico sveta staršev je soglasno potrjena Anja Divjak. Za namestnika je soglasno
potrjen Jure Rabič.

Ad3)
Ravnatelj predstavi izvrševanje sklepov pretekle seje (3. seja v 2020/21) in razloži, da je
uresničena večina predlaganih sprememb. Vprašanje glede količka na parkirišču v Dolskem:
Ravnatelj bo to uredil in postavil se bo višji ter tako bolj opazen količek. V okviru gorniškega
krožka bodo otroci načrtovano pot prehodili v času razredne stopnje. Ravnatelj pojasni, da so z
dodatnimi krožki po pouku sedaj pričeli, bo pa potrebno nositi maske, kar je manjše zlo, kot da
krožkov ne izvajajo.
Pri zapisniku 4. seje (izvolitev novega člana za svet zavoda), o kateri ravnatelj ni bil obveščen,
on poudari, da je odgovoren za zakonito delovanje Zavoda in mora biti o vseh sejah vedno
seznanjen.
SKLEP 2:
Potrdita se zapisnika 3. in 4. seje Sveta staršev v šolskem letu 2020/21.
Sklep je sprejet soglasno.
Ad4)
Ravnatelj povabi člane, da iz tem Letnega delovnega načrta izpostavijo vprašanja, ki jih
zanimajo. Predstavi, da se bo v pomladnem času izpeljal en teden pouka za razrede od 5. do 9.
na daljavo, ne glede na epidemiološko sliko. Testni teden pouka bi izpeljali z namenom
obnavljanja znanja o poteku pouka na daljavo, saj stvari, ki jih ne delamo, pozabljamo.
Predstavi tudi načrtovano izvedbo tečaja plavanja za 2. in 3. razred na lokacijah Osilnica in
Cerkno ter zimsko šolo v naravi, ki jo bodo izpeljali za 2 generaciji, katerima je odpadla v
preteklem letu.
Opozori, da lahko starši oddajo vloge za subvencijo nadstandardnih programov na upravni
odbor šolskega sklada.
Ravnatelj predstavi pobudo športnih pedagogov za spremembo izvedbe šole v naravi za 4.
razred. Pobuda je, da bi trajala 7 in ne 5 dni, kot do sedaj. Načrtovani termin za 4. razrede je od
29. 8. do 4. 9. 2022, za 3 dni koriščenja počitnic bi imeli med šolskim letom 3 proste dni.
Ravnatelj poudari, da gre za dobrobit otroka in da so nekateri starši preveč zaskrbljeni, saj otrok
ne moremo zavarovati pred vsemi stresnimi situacijami v življenju. Predstavnica 4. d razreda
(Nataša Marinček) izrazi skrb, da je 7 dni predolga doba za otroke, nekateri otroci niso navajeni
na daljšo odsotnost brez staršev, zato predlaga, da bi potekala šola v naravi takoj po končani
šoli, junija, ko so kot razred povezani in navajeni na učiteljico. Ravnatelj pove, da so junijski
termini zasedeni za več let vnaprej in ni realno, da se izpelje junija. Divjakova predlaga, da se
pred odhodom konec avgusta srečajo na Zoom-u vsi sošolci in nova učiteljica in jih tudi ona
navduši nad bližajočo šolo v naravi.
Izvedemo glasovanje o trajanju šole v naravi: 5 ali 7 dni. Rezultati: 37 % za trajanje 5 dni in
63 % za 7 dni. Glede na rezultat je sklep, da se o trajanju izvede anketa med starši tretjih
razredov.
Članica izrazi pobudo o izmenjavi starih oblačil, saj je dejstvo, da je oblačil preveč in ko jih
otroci prerastjo, starši ne vejo, kam z njimi.
Predlog, da se v pomladnem času izpelje izmenjevalnica /sejem oblačil in pustnih kostumov.
Na tem dogodku bi lahko oblačila, ki bi ostala, podarili domu Malči Beličeve. Ravnatelj in člani
pohvalijo pobudo in sklenejo, da na pomladni seji določijo točen datum izvedbe.
SKLEP 3:
Med starši otrok, ki obiskujejo 3. razred, se izpelje anketa glede trajanja šole v naravi (5
ali 7 dni).
Sklep je sprejet soglasno.

SKLEP 4:
Svet staršev se strinja z Letnim delovnim načrtom za šolsko leto 2021/22.
Sklep je sprejet soglasno.
Ad5)
Pri Poročilu o uresničevanju letnega delovnega načrta za 2020/21 ravnatelj izpostavi, da so bili
dnevi dejavnosti izpeljani skladno z načrtom, le en (1) je bil izpuščen po pomoti. Pri NPZ so
naši učenci dosegli nadpovprečne rezultate, povprečna ocena na šoli je bila 4,2; izdanih je bilo
6 vzgojnih opominov ter več restitutivnih ukrepov, za katere ravnatelj nagovarja člane, da jih
razumejo in podprejo.
SKLEP 5:
Svet staršev je seznanjen s Poročilom o uresničevanju letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2020/21.
Sklep je sprejet soglasno.
Ad6)
Prisotni so debatirali o različni temah ter podali predloge.
Članica izpostavi vprašanje izvajanja treningov teka na smučeh v telovadnici, ki zaradi
prezasedenosti ne more potekati v telovadnici. Ravnatelj pojasni, da je telovadnica je veliko
večino časa zasedena, člani so prejeli v vpogled urnik. Vedno na začetku leta različnim klubom
ponudijo možnost izvajanja treningov, tudi treningi teka na smučeh potekajo, a le za starejše
člane. Za mlajše se v prostih terminih klub ni odločil.
Ravnatelj predstavi poročilo o porabljenih sredstvih, ki so se zbirala za OPB in likovni material
in pohvali predlog, da se tudi v prihodnje predstavi finančno stanje o porabi. Razloži, da
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport zmanjšuje stroške za materiale, zato tudi šole na
različne načine pobirajo sredstva za materiale.
Za OPB so v preteklem šolskem letu zbrali (Dol) 450,00 eur in večino porabili (ostalo je 20,00
eur).
Za likovne materiale (Dol) zbrali 903,00 eur, ostalo je 89,00 eur.
V Dolskem za OPB ostalo 57,00 eur.
Za likovni material (Dolsko) ostalo 370,00 eur in ni potrebno zbirati.
V Senožetih ostalo 42, 00 eur za likovni material in OPB.
Predlagane višine zbiranja sredstev so:
Dol: OPB – 3,00 eur
Dol: Likovni material, razredna stopnja (1.-5.r) – 3,00 eur
Dolsko: OPB – 3,00 eur
Senožeti: za OPB in likovni material skupaj 3,00 eur
Članica predlaga, da iz seznamov za likovni material, ki ga prejmejo starši pred začetkom
šolskega leta umaknejo določene materiale in raje šola materiale kupi za cele razrede, ker bo to
ugodneje, vsi učenci bodo imeli enake materiale, ki ne bodo ostajali neuporabljeni.
V šoli je potrebno je urediti seznam za LUM, da starši kupijo samo osnovne stvari.
Članica izpostavi, da bi bilo potrebno organizirati skupino vozačev, v kateri bi bili učenci, ki se
vozijo po pouku domov. Ravnatelj razloži, da voznega reda avtobusom ne morejo spreminjati,
ker ne morejo spreminjati števila avtobusov.

Na pobudo, da bi dovolili učencem plezati po orodjih na igrišču v Dolskem, ki so označena za
14. letnike in starejše, ravnatelj odgovori, da ne. Dovoljena je uporaba igral / orodij, ki so
primerna starosti otrok, druga ne.
Starši 2. razreda matične šole izpostavijo, da se učenci do sedaj še niso »v živo« seznanili s
kakšno kulturno-umetniško ustanovo oz. prireditvijo. Tudi izvedba športnih dni je bila lani
prilagojena razmeram. Ravnatelj pojasni, da se tega zavedajo in da si bodo prizadevali, da se
bo to letošnje leto popravilo.
Vprašanje, zakaj se pouk ne začenja kasneje, torej ob 8.20. Ravnatelj razložil, da so analizirali
stanje prisotnih otrok v jutranjem varstvu in ob 7. uri je prisotnih 80 % otrok, zato ne vidi
razloga, da ne bi pričenjali pouka ob 7.30 uri.
Starši 1. razreda prosijo, če se lahko naloga, narejena v času podaljšanega bivanja, pregleda s
strani učiteljev OPB ali dopoldanskih učiteljev. Razvije se razprava o delu v OPB in pisanju in
pregledovanju nalog v šoli. Nekaj članov meni, da je pisanje nalog v šoli pametno in koristno,
drugi so mnenja, da naloge na ta način niso natančno narejene niti niso pregledane. Pohvala za
učiteljico 4. razreda v Dolskem, kjer lepo poteka pisanje nalog. Ravnatelj poudari, da je
dolžnost staršev, da doma skupaj z otroki pregledajo njihove domače naloge.
Član izpostavi sodelovanje z Reaktorskim centrom Podgorica in ravnatelj razloži, da višji
razredi v okviru fizike obiščejo center in sodelujejo z njim.
Na pripombo, da se v 7. razredu pri naravoslovju uporablja interaktivni učbenik, ravnatelj
odgovarja, da poleg omenjenega učbenika učenci uporabljajo tudi zapiske ter zvezke in da je to
sprememba, na katero se bodo vsi skupaj počasi navadili in tekom časa ugotovili, ali je res
dobra rešitev ali ne.
Starši prosijo, če se lahko vsakoletni ogled animiranega filma v Tednu otroka, časovno
prilagodi vremenu (da se ga ne gleda ob lepem vremenu, ampak se takšno vreme izkoristi za
aktivnosti zunaj). Ravnatelj pove, da si je pobudo zabeležil, vendar ne more obljubiti, da bo to
izvedljivo.
Starši pohvalijo učiteljice v 1. a razredu – Alenko, Sašo in Anamarijo. Ravnatelj se zahvali in
pove, da bo pohvale predal naprej.
Člani razpravljajo o knjigi » Jaz sem Andrej«, ki naj bi jo učenci 7. razreda letos brali v okviru
projekta Rastem s knjigo. Člani so skeptični do vsebine, ker je precej nazorna (devetošolec se
po prvem poljubu s punco odloči za spolni odnos, skupaj si ogledata pornografski film) in za to
starost zahtevna, na Cobissu je knjiga označena za starost 14 let in več. Ravnatelj pojasni, da
zaupa strokovni skupini, ki sestavlja seznam knjig v okviru projekta. Predlaga, da knjigo
preberejo starši in se o vsebini z otroki pogovarjajo. Mnenja je, da si starši zatiskajo oči pred
vsebinami, ki jih otroci gledajo na telefonih in drugih napravah ter meni, da se o prebranih
knjigah pogovarjajo tudi v razredu. Preveril bo pri učiteljicah slovenščine, ali se bodo o knjigi
pogovarjali.
Zopet se pojavi vprašanje glede šolske prehrane in ravnatelj člane povabi, da pridejo v šolo na
kosilo in se sami prepričajo o kvaliteti hrane. Zaposlili bodo novega kuharja za dietne obroke.
Za rezultate komisije, ki ocenjuje hrano, se lahko člani obrnejo na vodjo prehrane, Mojco
Tkalec Zoran.

Ravnatelj opozori, da bi morala biti udeležba na športnih dnevih višja, ker nekateri starši
popuščajo in pišejo opravičila za športne dneve, kar je škoda za učence.
Vprašanje o zbiranju donacij v šolski sklad preko položnic za prehrano: pojasnilo, da je v šoli
kadrovska menjava v računovodstvu in bodo tekom leta uredili tudi donacije v sklad na
predlagan način.
Starši 1. razreda izpostavijo vprašanje glede odpadlega lanskoletnega rolanja, drsanja in
smučanja. Ali bi bilo možno, da se kaj od tega realizira letos? Ravnatelj pojasni, da to žal ne bo
mogoče.
V šestem razredu se je zgodilo, da se je učenec pripravil na tekmovanje in potem preslišal oz.
ni bil obveščen, kdaj bo tekmovanje in ga je tako zamudil. Starši prosijo, da bi bili učitelji
pozorni na to, kdo od otrok gre na katero tekmovanje in ga na to opomnijo. Ravnatelj pove, da
je dolžnost učenca, da si zapomni, oz. je pozoren na to, kdaj je kakšno tekmovanje.
Starši prosijo za čim manj oz. nič uporabe ekranov v času podaljšanega bivanja in čim več
gibanja, ker je bilo gibanja v času zaprtja premalo. Verjamejo, da je treba primanjkljaj gibanja
nadoknaditi in se tako gibati ob vsaki priložnosti. Predlagajo tudi pouk na prostem, če je le
možno. Ravnatelj se s pobudo strinja.
Pri vprašanju za vrtec glede realizacije aktivnosti v preteklem letu je razumljivo, da je veliko
stvari odpadlo, kar bodo skušali čimbolj nadoknaditi letos. Starši rdeče igralnice pohvalijo
Judito in Marjo za uspešno dosedanje delo.
Na vprašanje glede koriščenja poletne rezervacije v dveh delih (predlog), se je potrebno obrniti
na občino Dol, ki določa pravila glede rezervacij.
Starši skupine Oblak predlagajo, da bi se konec leta med starši izvedla anketa o zadovoljstvu
staršev in njihovih prioritetah.
Pri napovedovanju odsotnosti v vrtcu velja za vse enote pravilo, da se prvi dan odsotnosti
zaračuna prehrana, za vsak naslednji dan pa se odšteje pri obračunu.
Starši v skupini Snežinka-Senožeti pohvalijo vzgojiteljice, da so srčne in prijazne ter da se
otroci zato v vrtcu odlično počutijo in se od vzgojiteljic veliko naučijo. Ravnatelj se zahvali za
pohvalo in pove, da jo bo predal.
Izpostavi se vprašanje glede igrišča v Senožetih, ki nima sence in se predlaga montaža senčil
ali pa zasaditev dreves. Za dogovor se je potrebno obrniti na občino Dol.
Članica razloži, da se igralnice pogosto zračijo in so otroci premalo oblečeni, zato predlaga, da
se otroke obleče, ko se zrači in da se jih tudi opozarja, da se otroci slečejo, če jim je vroče.
Predstavnica rumene igralnice izpostavi, da starši opažajo, da so otroci ob prihodu iz vrtca žejni
in da bi bilo dobro, da bi v vrtcu večkrat pili. Ravnatelj odgovori, da bo na zračenje in
zadovoljivo hidracijo opozoril vzgojiteljice in tudi učiteljice prvih razredov.
Predstavniki vrtca predlagajo, da bi imeli, kot v preteklih letih, ločene sestanke z vrtčevsko
problematiko. Predsednica in ravnatelj pojasnita, da je tako le prvo sejo in da bodo vse nadaljnje
seje potekale ločeno, kar bo urejeno tudi z vodstvom vrtca.

Predsednica novoizvoljenim članom pove, da si bodo glede svojih dolžnosti lahko prebrali v
zgibanki o Pravilih o delovanju sveta staršev. Njihovi najpomembnejši zadolžitvi pa sta, da o
bližajočih sejah obvestijo starše v svojih oddelkih ter da zberejo predloge, mnenja, vprašanja in
jim po seji tudi posredujejo zapisnike.
SKLEPI 6:
Na občino Dol se naslovi predlog glede ureditve senčenja na igrišču pri vrtcu Senožeti.
Na občino Dol se naslovi vprašanje glede možnosti koriščenja rezervacije v dveh delih.
Svet staršev soglaša s predlaganimi cenami likovnega materiala za šol. leto 2021/2022 v
zneskih:
Dol: OPB (1.-5.r) – 3, 00 eur
Dol: Likovni material, razredna stopnja (1.-5.r) – 3, 00 eur
Dolsko: OPB – 3, 00 eur
Senožeti: za OPB in likovni material skupaj 3, 00 eur
Prispevek 3,00 eur se bo učencem prištel k mesečni položnici za prehrano.
Sklepi so sprejeti soglasno.

Seja se zaključi ob 19.30 uri.

Zapisala: Marija Stergar
Predsednica sveta staršev:
Anja Divjak

