SVET STARŠEV OŠ Rače

OSNOVNA ŠOLA RAČE
Grajski trg 1, 2327 RAČE

Davčna številka: 97890898

Številka:

Matična številka: 5085292
13. december 2012

6-2012/2013

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA STARŠEV OSNOVNE
ŠOLE RAČE

ki je bila, v četrtek, 13.12.2012 ob 17.00 uri, v učilnici ANG, z naslednjim
dnevnim redom:
1. Pregled prisotnosti (sklepčnosti) in potrditev predloga dnevnega reda 3.
Seje Sveta staršev (SSS)
2. Določitev zapisnikarja
3. Pregled izvedbe sklepov 2. SSS in potrditev zapisnika
4. Poročilo o delovanju Šolskega sklada v šolskem letu 2011/2012 (prenos
iz 1.oz. 2. seje)
5. Iz 2. Seje: Seznanitev z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega in varstvenega zavoda Osnovna šola Rače (MUV
21/2012) in določili, ki urejajo sodelovanje Zavoda s starši in na tej
osnovi, v kolikor bo potrebno:
1. Oblikovanje delovne skupine za pripravo sprememb Pravilnika o
delovanju Sveta staršev OŠ Rače (uskladiti do 23.4.2013)
2. Oblikovanje delovne skupine za pripravo sprememb Sklepa o
ustanovitvi
Upravnega
odbora
Šolskega
sklada
OŠ
Rače (uskladiti do 23.4.2013).
6. Aktualna problematika v Vrtcu Rače
7. Seznanitev s predlaganimi spremembami normativov zaradi Zakona o
uravnoteženju javnih financ občin, posledicami morebitne uveljavitve in
oblikovanje stališča Sveta staršev OŠ Rače do zniževanja normativov.
8. Volitve novih predstavnikov staršev v Svet šole
9. Razno
10. Določitev termina 4. SSS (predlog: četrtek, 21.03.2012 ob 17.00 uri)
11. Pregled zapisnika 3. Seje sveta staršev in morebitne dopolnitve (sprejem
zapisnika).
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K1
razred
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
9.b

vabilo
Vesna Simonič
Aleksander Zidanšek
Borut Batagelj
Natalia Varl
Mihaela Brumen
Branko Ančevski
Sibili Simonič
Branko Leva
Patricija Rojko
Majda Krepfl Leva
Mateja Lešnik
Andrej Kac
Alenka Mustafa
Matej Repušič
Anita Rudolf Lašič
Milan Napast
Snežana Preložnik
Jasna Korenčič
Jožef Jurič
Kapl.
Jasna Jurše
Meh.
Klavdija Golobič Petek
Obla.
Tomaž Seliškar
Sonč.
Olga Fekonja
Snež.
Lidija Mergeduš
Zvez.
Maja Semenič
Mavr.
Alenka Petrovič
Luni.
Metka Mršnik
Svet šole Ivan Kuhar
Svet šole Marjan Lah
Svet šole Tatjana Dolenc

prisotnost
namestnik
opr.
opr.
da
da
opr.
Romana Šalamun
opr.
Tomaž Jelšek
da
da
da
opr.
da
da
da
opr.
da
da
da
opr.
da
da
opr.
da
da
opr.
opr.

Simona Strnad Vogrin

prisotnost

da
da

opr.

Renata Petek

da

Maja Borovnik

da

opr.

Prisotnih je 18 od 26 delegatov, kar pomeni, da smo sklepčni.

K2
Zapisnikar je Tomaž Jelšek.

K3
Sklep 1:
Na predzadnjo (4.) sejo Sveta staršev bomo povabili predstavnico aktiva
tujega jezika, ki bo članom seje Sveta staršev razložila problematiko
tujega jezika.
Prisotni potrjujemo zapisnik 2. seje Sveta staršev.
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K4
Sklep 2:
Člani seje Sveta staršev naj seznanjajo starše otrok z delovanjem
šolskega sklada. Zaželeno je, da starši sodelujejo na čim več aktivnostih.
Poročilo o poslovanju Šolskega sklada je dosegljivo na:
http://www.osrace.si/images/datoteke/sklad/PorociloSS2011_2012.pdf
Ravnatelj nas je seznanil z dobrodelno akcijo Joca bara.
Del sredstev zbranih na bolšjem sejmu (600 EUR) bo šola namenila trem
družinam v Dupleku, ki so jih prizadele zadnje poplave.
Ravnateljevo razmišljanje: v bodoče bi bilo smiselno, če bo Sklad dobro deloval,
tako zbrana sredstva zbirati v okviru Šolskega sklada.
Na OŠ Rače ni lačnega otroka.

K5
Ravnatelj nas je seznanil z Odlokom.
Sklep 3:
Vodstvo šole ne bo omejevalo prisotnosti staršev na sejah in drugih
oblikah dela sveta staršev, šolskega sklada in drugih organov šole v
kolikor je to potrebno.
Ravnatelj nas seznani s spremembami odloka, obstoječi pravilnik o delovanju
sveta staršev ne potrebuje sprememb, ker je v skladu z odlokom o ustanovitvi.
Ravnatelj je mnenja, da je Pravilnik o delovanju Sveta staršev OŠ Rače z dne
19.3.2012 ustrezen in ga zaradi sprejetega Odloka ni potrebno spreminjati.
Sklep 4:
V prihodnje se obvesti tudi namestnika predstavnika Sveta staršev z
gradivi in vabili na seje (vključimo jih v forum). Delegati oddelčnih
skupnosti naj posredujejo E-maile za obveščanje Natalii Varl.
Ravnatelj nas je v zvezi s pripombami na vsebino 42. člena Odloka seznanil, da
so ga z Občine obvestili, da ne nameravajo spreminjati Odloka.

K6
Seznanjeni smo s sklepi in vsebino zapisnika sestanka predstavnikov staršev
oddelkov Vrtca pri OŠ Rače v Svetu staršev OR Rače.
V bodoče se točka "Aktualna problematika v vrtcu" vedno vključi v predlog
dnevnega reda.
Tabla ob zbornici vrtca je namenjena obveščanju staršev s strani predstavnikov
staršev v Svetu staršev.
Sklep 5:
Svet staršev poziva vodstvo šole/vrtca, da skupaj z lokalno zdravstveno
ustanovo Rače organizira predavanje (namenjeno vzgojiteljicam in
staršem) o ravnanju pri vročinskem krču in epileptičnem napadu.
Sklep 6:
predsednik SS podpiše izjavo o napovedanih spremembah Zakona o
vrtcih, ki jo naslovimo na Ministrstvo za šolstvo. Vsi prisotni se s to izjavo
strinjajo.

K7
Sklep 7:
Svet staršev prizadevanje zaposlenih v OŠ in vrtcu za ohranitev
normativov v OŠ in vrtcu v celoti podpira.
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Drugi del predlaganih sprememb, ki se nanaša na spremembe pokrivanja
stroškov prevozov, po besedah ravnatelja ne zadeva OŠ Rače, saj občina že
vsa leta ustrezno skrbi za pokrivanje stroškov prevoza vseh otrok v in iz šole.

K8
Izvedemo tajne volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda OŠ Rače preko
pripravljenih glasovnic. V volilni komisiji za preštevanje glasovnic sta Alenka
Mustafa in Natalia Varl. Od 18 glasovnic je bilo 17 veljavnih in 1 neveljavna.
Rezultati:
Šola – 32% Borut Batagelj, 15% Matej Repušič
Vrtec – 53% Tomaž Seliškar
Sklep 8:
Novi predstavniki Sveta staršev v Svet šole so Borut Batagelj, Matej
Repušič in Tomaž Seliškar.

K9
Avtobus občasno zamuja in se ne drži voznega reda. Poizvedeti je potrebno
kakšna je zasedenost avtobusa in njegovo rentabilnost.
Problematika pluženja pločnikov – varna hoja otrok. Pločniki so slabo očiščeni.
Potrebno je pozvati občino, da naj ob novozapadlem snegu poskrbi za ustrezno
čiščenje šolskih poti.
Tomaž Seliškar v imenu Šolskega sklada prosi, da predstavniki razredov na
roditeljskih sestankih starše obvestijo o dobrodelnem šolskem pikniku, ki bo
najverjetneje v mesecu maju in starše prosijo za aktivno sodelovanje pri
organizaciji šolskega piknika. Vsi, ki bi bili pripravljeni sodelovati, naj to
sporočijo predstavniku razreda ali članom Šolskega sklada.
Problematika glede mrzle vode in označevanja lončkov: Otroci med poukom
pijejo vodo iz pip, ki je v zimskem času zelo mrzla. Poskrbeti bi bilo potrebno za
dostop otrok do pitne vode pri sobni temperaturi.
Debata na delo v OPB: učitelj mora nalogo učenca pregledati in jo učenec
popravi, če je narobe.
Nekateri učitelji zahtevajo, da učenci hodijo bosi po šoli, kar ni prav ker so
copati obvezni.
Na naslednji seji se bomo seznanili z delom regionalnega aktiva Sveta staršev.

K10
Naslednja seja Sveta staršev bo 21.03.2013 ob 17.00 uri.

K11
Priloge k zapisniku:
1. Poročilo o delovanju šolskega sklada v letu 2011/2012
http://www.osrace.si/images/datoteke/sklad/PorociloSS2011_2012.pdf
2. Zapisnik predstavnikov Sveta staršev vrtca
priponka: Zapisnik03_v2.doc
3. Popisana poslana IZJAVA za Ministrstvo
priponka: IZJAVA poslana na Ministrstvo.pdf
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Zapisnik zapisal:
Tomaž Jelšek
Predsednik Sveta staršev OŠ Rače
Milan Napast
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