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ZAPISNIK
seje sveta staršev, ki je bila v torek, 21. 2. 2017, ob 19.00 v zbornici šole.
PRISOTNI: Erna Meglič, ravnateljica, Nataša Dovžan, pomočnica ravnateljice, člani: Mojca
Jazbec, Brigita Novak Meglič, Saša Zaplotnik Planinc, Alenka Golmajer Terziev, Boštjan
Terbovc, Tomaž Marčun, Janez Aljančič, Tanja Vukotič, Tereza Hrabar Simon, Marko
Zaletel, Alenka Kejžar, Boštjan Žepič
ODSOTNI: Natalija Ahčin, Darija Zupan, Danijel Vidovič, Marko Poljanc
Gospa Alenka Golmajer Terziev je vse navzoče lepo pozdravila.
Predlagala je naslednji
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Problematika predstavnika staršev
3. Poročilo komisije za prehrano
4. Problematika higiene sanitarij
5. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb.
K točki 1
Pregled zapisnika zadnje seje
Ga. Terziev je pregledala sklepe zadnje seje sveta staršev z dne 22. 9. 2016.
Opozorila je na napako pri drugem sklepu – napačno šolsko leto.
SKLEP 1:
K zapisniku seje sveta staršev, ki je bil 22. 9. 2016, se doda popravek:

»SKLEP 2: Svet staršev je bil seznanjen z
2016/2017.«

Letnim delovnim načrtom za šolsko leto

Drugih pripomb na zapisnik ni bilo.
K točki 2
Problematika predstavnika staršev
Predstavnik staršev je na kratko predstavil svojo izkušnjo, ki jo je doživel zaradi zastopanja
interesov staršev na roditeljskem sestanku dne 2. 2. 2017. Zadeva, ki so jo po njegovem
mnenju na sestanku pozitivno rešili, se je zapletla zaradi kasnejšega vmešavanja osebe, ki za
to ni bila pristojna. Zaradi osebnih groženj po telefonu je dotično osebo prijavil na policijo. S
pomočjo ravnateljice smo stvar uspešno rešili. Z razredničarko sta si bila enotna, da zaplet v
ničemer ne bo vplival na delo v razredu. Vesel je bil odziva/razgovora z razredničarko. Meni,
da ima učiteljica profesionalni pristop, učencem nudi veliko znanja, tudi vzdušje v razredu je
v redu. Sodelovanje s strani šole je bilo korektno - po pričakovanjih. Zelo zapletena stvar se je
zelo dobro rešila. Svoj predlog za pregon vpletene osebe je kasneje umaknil.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da je z učiteljico opravila razgovor, na katerem jo je med drugim
pozvala k poklicni molčečnosti ter varstvu osebnih podatkov. Na to bo ob prvi priložnosti
ponovno opozorila tudi ostale zaposlene. Meni, da je vloga predstavnika staršev ravno v tem,
da v imenu vseh staršev izrazi svoje mnenje in se ji zdi povsem primerno, da to stori na
roditeljskem sestanku. Predlagala je pisanje zapisnikov roditeljskih sestankov s strani staršev.
Soglasno je bil sprejet naslednji
SKLEP 2:
Na roditeljskih sestankih eden od staršev piše zapisnik. Podpišeta ga razrednik in še en
predstavnik staršev. Obliko zapisnika določi šola.
K točki 3
Poročilo komisije za prehrano
Ga. ravnateljica je na kratko predstavila poročilo s sestanka komisije za prehrano. Na sestanku
komisije so bili sprejeti naslednji sklepi:
- Oblikovali smo 5 skupin vprašanj – na pobudo učencev smo dodali še vprašanje, ki se
navezuje na higieno hrane. Anketo bomo izvedli v juniju 2017, rezultate predstavili v
septembru 2017.
- Premaknili smo čas odjave prehrane iz 7.00 na 7.30. Sprememba začne veljati z
marcem 2017.

-

O odnosu učencev do hrane in načinu prehranjevanja se bomo pogovarjali na
razrednih urah in na šolskem parlamentu.

Predstavnica staršev je opazila, da je v mesecu novembru 2016 vidno upadla kvaliteta
obrokov. Sprašuje po morebitnem vzroku.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da je bila edina večja sprememba v kuhinji nov kuhar, in sicer od
septembra 2016 dalje. Na sestanku komisije niso imeli pripomb, nasprotno, menijo, da se je
stanje celo izboljšalo.
Predstavnik staršev je povprašal o možnostih vegetarijanske prehrane.
Ga. ravnateljica je povedala, da so se o tem razredniki z dotičnimi starši že pogovorili – za
enkrat teh obrokov ni mogoče zagotoviti.
Sprejet je bil naslednji
SKLEP 3:
Zapisnike sestankov Komisije za prehrano bomo vedno objavili tudi na spletni strani šole.
K točki 4
Problematika higiene sanitarij
Ga. ravnateljica je pojasnila, da so se v oktobru in novembru 2016 v sanitarijah 1. in 2.
razreda začele pojavljati nečistoče; pomazane deske z blatom, mokrenje po tleh sanitarij … Z
učenci smo se o tem pogovorili, to je bil tudi vzrok, da učenci med poukom niso hodili na
WC, ampak naj bi to opravili v času odmorov. Sanitarije odslej še bolj redno pregledujemo in
ugotavljamo, da se poleg blatenja po tleh in pisoarjih v WC školjki pogosto najde tudi
prehrambene izdelke kot so pomaranče in kruh.
Staršem se zdi prav, da so seznanjeni tudi oni, saj je to priložnost, da se o tem pogovorijo s
svojimi otroki.
K točki 5
Razno
Predstavnica staršev je vprašala, kako je z možnostjo vključitve predmeta računalništva v
redni pouk.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da se učenci 7., 8. in 9. razreda lahko prijavijo na izbirni predmet
računalništva, v predmetniku pa tega ni. Dodala je še, da učenci vse informacije o izdelavi
določenega dela (predstavitve, naloge) dobijo pri učitelju, ki to od njega zahteva. To ni naloga
staršev.

Naslednja seja sveta staršev bo v mesecu juniju 2017.

Seja je bila končana ob 19.55.

Zapisala:

Predsednica sveta staršev:

Sandra Košnjek

Alenka Golmajer Terziev

