OSNOVNA ŠOLA RAČE
SVET STARŠEV OŠ RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE
E-mail: os.race@guest.arnes.si

Davčna številka: 97890898

tel. / fax (02) 609 71 10, 609 71 19
Del. št.: 900-3/2018/3

Matična številka: 5085292
Datum: 2. oktober 2018

ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Rače,
ki je bila v torek, 25. 9. 2018, ob 17.30
v učilnici MAT (v pritličju šole)

Predlog dnevnega reda:
1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja, konstituiranje Sveta staršev OŠ Rače v
šolskem letu 2018/19 ter izvolitev predsednika in namestnika predsednika.
2. Potrditev predloga dnevnega reda.
3. Potrditev zapisnika in pregled sklepov predhodne seje Sveta staršev OŠ Rače v letu
2017/18.
4. Izvolitev predstavnika staršev (vrtec) v Svetu zavoda OŠ Rače.
5. Poročilo ravnatelja.
6. Seznanitev s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o realizaciji LDN
za 2018/19 in analizo NPZ.
7. Obravnava predloga nadstandardnih storitev ter LDN šole in vrtca za šolsko leto
2018/2019.
8. Pobude in predlogi s 1. roditeljskih sestankov ter aktualna problematika.
9. Potrditev letnega načrta dela Šolskega sklada.
10. Razno.

Seznam vabljenih na sejo:
Predstavniki oddelkov:
KOMETI
KAPLJICE
MEHURČKI
OBLAČKI
SONČKI
SNEŽINKE
ZVEZDICE
MAVRICE
LUNICE
1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
6. a
6. b
7. a
7. b
8. a
8. b
9. a

Predstavnica še ni izvoljena
Dejan Ekart
Predstavnica še ni izvoljena
Maja Rožman
Marina Dvoršak Špehar
Sandra Majcen
Katja Kovačič
Ana Breznik
Jadranka Donaj
Mateja Pivec
Mojca Kline
Barbara Bradač
Anja Čelan
Borut Batagelj
Borko Bošković
Tone Bračko
Barbara Kokot
Iris Plečko
Borjana Kremžar Jovanović
Vesna Repenšek
Mateja Belca
Barbara Spačal
Aleksander Zidanšek
Simona Sternad Vogrin
Matjaž Doberšek
Maja Borovnik

Ravnatelj:

Rolando Lašič

Pomočnici ravnatelja:

Romana Zupančič
Nina Brezner

Predstavniki staršev v Svetu zavoda in Upravnem odboru Šolskega sklada
Sejo je do izvolitve predsednika vodil ravnatelj g. Rolando Lašič, nato pa predsednik Sveta
staršev g. Aleksander Zidanšek.

Ad 1. Pregled prisotnosti in določitev zapisnikarja, konstituiranje Sveta
staršev OŠ Rače v šolskem letu 2018/19 ter izvolitev predsednika in
namestnika predsednika.
Ravnatelj je ugotovil, da je seja sklepčna, saj je bilo prisotnih 21 predstavnikov od 26
oddelkov. Seznam prisotnih je v prilogi 1.
Soglasje h kandidaturi za predsednika je dal g. Zidanšek, predstavnik 7. b razreda, h
kandidaturi za namestnico predsednika pa ga. Jadranka Donaj, predstavnica skupine Lunice.
Za zapisnikarja je bila predlagana ga. Romana Zupančič, pomočnica ravnatelja.
Sklep 1:

Za predsednika Sveta staršev je bil izvoljen g. Aleksander Zidanšek.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih.
Ravnatelj je predal vodenje seje predsedniku Sveta staršev.
Sklep 2:

Za namestnico predsednika Sveta staršev je bila izvoljena ga. Jadranka Donaj.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih.
Sklep 3:

Za zapisnikarja 1. seje Sveta staršev OŠ Rače v šolskem letu 2018/19 je bila
soglasno potrjena ga. Romana Zupančič.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih.

Ad 2. Potrditev dnevnega reda.
Ravnatelj je prisotne seznanil, da gradivo za šolski sklad še ni pripravljeno. Zato je predsednik
predlagal spremembo dnevnega reda, in sicer nadomestitev 9. točke s točko »Obravnava
skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/20«. Prav
tako je predlagal razširitev 3. točke, tako da se glasi »Potrditev zapisnikov in pregled sklepov
predhodnih sej Sveta staršev OŠ Rače v letu 2017/18«.
Sklep 4:

Svet staršev je sprejel dopolnjen predlog dnevnega reda.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet soglasno z 21 glasovi od 21 prisotnih.

Ad 3. Potrditev zapisnikov in pregled sklepov predhodnih sej Sveta staršev OŠ
Rače v letu 2017/18.
Ravnatelj je seznanil starše z zapisniki in sklepi 1. redne ter 1., 2. in 3. dopisne seje Sveta
staršev OŠ Rače 2017/18.
Sklep 5:

Svet staršev je potrdil zapisnike 1. redne ter 1., 2. in 3. dopisne seje Sveta
staršev OŠ Rače 2017/18.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih.
Sklep 6:

Svet staršev je ugotovil, da so bili vsi sklepi predhodnih sej realizirani.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih.

Ad 4. Izvolitev predstavnika staršev (vrtec) v Svetu zavoda OŠ Rače.
Dosedanja predstavnica staršev vrtca ga. Anita Perko nima več otroka v vrtcu, zato ji je
potekel mandat. Na roditeljskih sestankih v vrtcu so bili predlagani trije kandidati: g. Borut
Baragelj, ga. Barbara Kokot in g. Aleksander Granda.
Svet staršev je imenoval volilno komisijo v sestavi ga. Simona Sternad Vogrin (predsednica),
ga. Mojca Kline in ga. Anja Čelan (članici). Na tajnih volitvah je g. Borut Batagelj prejel večino
glasov članov sveta staršev. Za predstavnika vrtca v Svetu zavoda OŠ Rače je bil tako izvoljen
g. Borut Batagelj.
Sklep 7:

Svet staršev je izvolil g. Boruta Batagelja za predstavnika staršev vrtca v
Svetu zavoda do konca mandatnega obdobja 2017-2021.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil sprejet s 21 glasovi od 21 prisotnih.

Ad 5. Poročilo ravnatelja.
Ravnatelj je seznanil starše s poročilom o začetku šolskega leta 2018/19 (priloga 2). Poročal
je tudi o izvajanju poskusa in starše seznanil, da je jutranje varstvo za 2. in 3. razred plačljivo.

Ad 6. Seznanitev s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o
realizaciji LDN za 2017/18 in analizo NPZ.
Starši na predloge Samoevalvacijskega poročila šole, Poročila o realizaciji LDN za 2016/17 in
analize NPZ (priloga 3) niso imeli pripomb.

Sklep 8:

Svet staršev se je seznanil s predlogom Samoevalvacijskega poročila šole,
Poročila o realizaciji LDN za 2017/18 in analize NPZ.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih.

Ad 7. Obravnava predloga nadstandardnih storitev ter LDN šole in vrtca za
šolsko leto 2018/2019.
Starši na predloge nadstandardnih storitvev ter LDN šole in vrtca za šolsko leto 2018/2019
(priloga 4) niso imeli pripomb.
Sklep 9:

Svet staršev se je seznanil s predlogom nadstandardnih storitvev ter LDN
šole in vrtca za šolsko leto 2018/2019, dal soglasje k predloženemu
Predlogu nadstandardnih storitev OŠ Rače 2018/19 in sprejel mnenje, da sta
predložena LDN šole in vrtca za šolsko leto 2018/19 primerna.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih.

Ad 8. Pobude in predlogi s 1. roditeljskih sestankov ter aktualna
problematika.
Kratek pregled pobud predstavnikov oddelkov, s pojasnili ravnatelja in pomočnic. Oddelki, ki
niso posebej navedeni, niso imeli posebnih pobud in predlogov z roditeljskih sestankov.
Kometi
Želja staršev je, da bo na koncu leta zaključna prireditev za mini maturante.
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Zaključna prireditev bo.
Sončki in Snežinke
Problem je z vrati pri vhodu.
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Ni električne napeljave od domofona do vrat, zato so vrata
vedno odprta. Apeliramo na starše, da vrat ne nastavljajo sami. Šola išče rešitev. Starši se naj
držijo vhoda, ki je namenjen njihovi skupini. Vhod ena je namreč preobremenjen in
posledično se moti delo v jaslični skupini.
2. a
Razširjen program: otroci težko mirno sedijo še popoldan, zato bi želeli, da so popoldanske
aktivnosti manj nadzorovane in bolj sproščujoče.
2. b
Velik nabor dejavnosti je bil ponujen v juniju, sedaj teh dejavnosti ni toliko.

Ravnatelj: Vse ponujene dejavnosti niso predvidene za vse razrede, izvajajo se tiste, za
katere je bilo največ prijavljenih.
Ali se cena jutranjega varstva zaračuna tudi za manj dni v mesecu?
Ravnatelj: Cena jutranjega varstva se bo lahko zaračunala tudi za posamezne dneve.
3. a
Razširjeni program in šolski avtobus: ure niso usklajene. Iz Brezule je ob 6. 40 odhod
avtobusa, ura se začne ob 7. 30, tako da otroci dolgo čakajo.
Predstavitev krožka carrum je bila med poukom. Starši se s tem se ne strinjajo in se jim zdi
nesprejemljivo, da se med poukom izvajajo takšne predstavitve krožkov, ki izvajajo plačljiv
program za otroke. Prav tako je bilo neprimerno, da so bili s tem otroci prikrajšani za uro
športa, saj imajo že tako premalo gibanja.
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Starš otroka v zunajšolske dejavnosti vpiše prostovoljno.
Informator govori grde besede.
Ravnatelj: Bomo uredili.
G. Batagelj je imel tudi vprašanje za skupino Sončki, zakaj se več ne bo fotografiralo otrok?
Pomočnica ravnatelja za vrtec: Vsi starši se niso strinjali s fotografiranjem in snemanjem.
Strokovni delavci so v vrtcu za izvajanje dejavnosti in ne za fotografiranje. V vsaki skupini se
je našel nekdo, ki ne dovolI snemanja in fotografiranja. Zato se slike ne bodo objavljale, tudi
na spletni strani jih ne bo. Vse, ki so pri posameznih postavkah obkrožili ne, bodo ponovno
poklicali in preverili, če so vprašanje pravilno razumeli.
6. a
Ali se že izvajajo vse aktivnosti razširjenega programa?
Ravnatelj: Skoraj vse, nekatere se izvajajo strnjeno.
Angleščina: Starši želijo vpogled v aplikacijo, kako otrok napreduje.
Pomočnica ravnatelja: Starši lahko dobijo informacije o napredku otroka na govorilnih urah,
naslednje bodo 9. oktobra.
Starši želijo predstavitev aplikacij, ki jih uporabljajo pri pouku, na roditeljskem sestanku.
Domače naloge so označene v easistentu pri nekaterih učiteljih, pri nekaterih pa ne. Starši, ki
plačajo za easistent, tako ne morejo uporabljati njegove polne funkcionalnosti, ker vanj niso
vneseni vsi podatki.
Ravnatelj: Veseli smo, če imajo starši osnovno verzijo easistenta, da lahko pošiljamo
sporočila.
Predsednik: Prednostni cilj šole je tudi, da učenci sami odgovorno načrtujejo svoje šolsko
delo, saj tako postajajo bolj samostojni in se zavedajo, da je šolsko delo njihova odgovornost.
Kaj se bo zgodilo naslednje leto, če bo skupaj v obeh 6. razredih le 28 učencev?
Ravnatelj pojasni, da se bo število učencev preverjalo 15. septembra naslednje leto. Če bo
število prenizko, bo šola zaprosila ministrstvo, da dovoli ohranitev dveh oddelkov.

6. b
Katere dejavnosti v okviru razširjenega programa se izvajajo za učence 6. b, ki ni vključen v
poskus?
Ravnatelj: Učenci 6. b razreda se lahko vključijo v vse dejavnosti razširjenega programa.
Kdaj lahko otrok gre na kosilo, če ima pouk do 14. 30? Starši pravijo, da je takrat prepozno za
kosilo, ker so otroci predolgo lačni.
Ravnatelj: Pred leti je bil zgodaj popoldan 20-minutni odmor, kar pa je bil problem za učence,
ki nimajo kosila v šoli.
Delovni zvezek in učbenik za geografijo in za zgodovino sta vsebinsko zelo podobna. Učenci
nosijo v šolo oba v že tako pretežkih torbah, zato bi bilo smiselno, da bi lahko vsaj učbenik
puščali v šoli oz. da bi šlo brez delovnih zvezkov.
7. a in b
Na roditeljskem sestanku so se pogovarjali o pouku tujega jezika, a so bila vprašanja
razrešena že pred sejo.
Starši si želijo na spletni strani objave osnovnih informacij o poskusu, kdo je vključen, kakšna
so pravila poskusa, kam se lahko otroci vključijo, katere skupine se izvajajo in kdaj.
Starši drugih in tretjih razredov so spraševali, zakaj je bil septembra odpovedan termin za
košarko zunanjemu izvajalcu, tako da zdaj 19 otrok hodi na košarko v Fram?
Pomočnica ravnatelja: Termin ni bil odpovedan, ampak je bil izvajalec že spomladi obveščen,
da bodo letos spremenjeni termini. Ponujen mu je bil termin po 15. 20, ki pa za izvajalca ni
bil sprejemljiv.
8. a
Ko je pouk do 14. 30, je avtobus na Ješenco prehitro, tako da otroci nimajo časa za kosilo.
Kaj počnejo učenci med prosto uro?
Pomočnica ravnatelja: Za njih je poskrbljeno in imajo nadzor odrasle osebe.
8. b
Želijo si izlet na angleško govoreče področje.
Pomočnica ravnatelja: Za izlet morajo prevzeti odgovornost učitelji, torej bi bilo možno le, če
se najde učitelja, ki bi bil pripravljen to storiti.
Vpisovanje v urnik govorilnih ur: vsi naj ne bi imeli dostopa do skupnega dokumenta.
Ravnatelj: Bomo preverili in uredili.

Ad 9. Obravnava skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šolsko leto 2019/20.
Svet staršev je obravnaval vprašanje okvirne skupne nabavne cene delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/20.
Sklep 10

Skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto
2019/20 v vseh razredih skupaj se ne poveča za več, kot je medletna stopnja
inflacije, cena v posameznem razredu pa ne za več kot 10 %.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih.

Ad 10. Razno.
Sklep 11

Naslednji seji Sveta staršev bosta 26. 2. 2019 in 6. 6. 2019.
Rezultat glasovanja: Sklep je bil soglasno sprejet z 21 glasovi od 21 prisotnih.
Seja je bila zaključena ob 19:09.

Zapisala:
Romana Zupančič

Predsednik Sveta staršev OŠ Rače:
Aleksander Zidanšek

Rače, 2. 10. 2018

Priloge:
1. Seznam udeležencev
2. Poročilo ravnatelja
3. Samoevalvacijsko poročilo šole, Poročilo o realizaciji LDN za 2017/18 in analiza NPZ
4. Nadstandardne storitve ter LDN šole in vrtca za šolsko leto 2018/2019

