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Zapisnik
3. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 9. 12. 2008, ob 18.30 v prostorih OŠ Rače.
DNEVNI RED:
1. Pregled prisotnosti in zapisnika prejšnje seje
2. Seznanitev z novimi pravilniki in dogovori
3. Predlogi, pobude, mnenja
4. Razno

Ad1.)
Na sestanku je bilo prisotnih 15 staršev, odsotni pa so bili delegati iz 8. b, 5. b in 2. b.
Ob pregledu sklepov predhodnega sestanka je bilo ugotovljeno, da
- se Komisija za prometno varnost v načrtovanem terminu ni sestala,
- se prav tako ni sestala Komisija za ekologijo,
- so bile aktivnosti s strani šole na pobudo staršev realizirane in v mesecu novembru 2009 je
bil zamenjan šofer šolskega avtobusa,
- je bila pobuda o 100 % subvenciji malic za šolske otroke posredovana na Ministrstvo za
šolstvo in šport.
SKLEP 1: Ker na sestanku ni bil prisoten g. Lah, so si bili prisotni člani sveta enotni, da naj
se aktivnosti obeh komisij nadaljujejo v prihajajočem letu 2009.

Ad2.)
Ravnatelj je prisotne seznanil z naslednjimi pravilniki:
1. Pravilnik o načinu razpolaganja z darili, ki jih sprejme delavec OŠ Rače,
2. Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Rače ( status športnika ),
3. Kriteriji za dodelitev sredstev za subvencioniranje šole v naravi,
4. Pravilnik o uporabi službenih mobitelov,
5. Dogovor o preprečevanju in odpravljanju posledic mobbinga v zavodu.
SKLEP 2: Šola bo vse pravilnike, ki jih morajo poznati tudi starši, objavila na šolski spletni
strani.

Ad 3.)
- Ravnatelj je prisotne seznanil o gradnji vrtca in adaptaciji šolske kuhinje. Širitev šolske
kuhinje bo stekla že v mesecu juniju 2009 in bo vključevala tudi potrebe novega, sedem
oddelčnega vrtca. Gradnja novega vrtca na novi lokaciji pri šoli je načrtovana za leto 2010.
Starši so akcijo o pomembnih pridobitvah za kraj podprli.
SKLEP 3: Starši so pri obravnavi omenjene tematike dali pobudo, da bi bila sedanja zgradba
vrtca v bodoče namenjena mladim. V njej bi lahko izvajali razne delavnice in druge aktivnosti
ter tako smiselno preživljali svoj prosti čas. Šolo so zavezali, da pobudo prenese na občino .
- Dva delegata staršev sta opozorila na posamezne primere nasilja starejših učencev nad
mlajšimi.
Ravnatelj je obljubil, da bo prenesel informacijo učiteljem in hkrati povedal, da imamo na šoli
do nasilja ničelno toleranco in se zelo trudimo, da ohranjamo prijetno vzdušje in spoštovanje
dogovorov.
- Starši 3. razredov želijo, da ponovno organiziramo pregled uši v sodelovanju z
zdravstvenim domom.
SKLEP 4: Šola se bo povezala z Zdravstvenim domom Adolfa Drolca enota Hoče in se
dogovorila o nenapovedanem pregledu otrok prve triade. O nameri bomo pravočasno
pisno obvestili starše.
Sestanek je bil zaključen ob 20. uri.
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