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Zapisnik 2. seje sveta staršev OŠ VRHOVCI v šol. letu 2011/12,
dne 27. 2. 2012, ob 17. uri v učilnici zgodovine.

Prisotni: Vanja Krmelj, Alenka Zadnikar, Metoda Pirnat Hrovat, Tomaž Novak, Franci
Hočevar, Miran Baler, Alenka Luzar, Blaž Pustovrh, Vanja Kotnik, Brane Arh,
Marjanca Šteblaj, Danijela Brečko,Tomaž Košir, Maja Lajevec, Nada Kastelec, Mojca
Oblak, Marjeta Dolinar.
Opravičili sta se Sonja Peklenik in Andreja Ogulin Iskra, opravičeno odsotna Lidija
Kajin, odsotna Jožica Ozimek Berčon.
Člani sveta staršev so gradivo prejeli po elektronski pošti.
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 1. seje
2. Realizacija Letnega delovnega načrta OŠ Vrhovci ob koncu 1. ocenjevalnega
obdobja v šol. letu 2011/12
3. Poročilo o delu šolskega sklada
4. Poročilo z zasedanja skupščine ZASSS
5. Predlogi in pobude staršev
6. Razno

K točki 1:
Na zapisnik 1. Seje je bila poslana pripomba ge. Jožice Ozimek Berčon, ki se v
zapisniku upošteva.
Sklep št. 1: Zapisnik 1. seje sveta staršev v šol. letu 2011/12 se potrdi.
Sledila je razprava glede vožnje šolskih kombijev, njihovo točnost in postanke.
Problem je bil že obravnavan. Vodja voznikov želi, da prejme točna pisna pojasnila v
primeru težav.

K točki 2:
Podana je bila realizacija Letnega delovnega načrta za prvo ocenjevalno obdobje.
Vsi načrtovani tabori so bili uresničeni. V zvezi z njimi je pomembna ugotovitev, da
pozitivno vplivajo na vzgojo. Urejen je tudi urnik plavanja za prvošolce.
Vzgojna problematika v individualnih primerih je presegla mejo, tako, da je bila šola
primorana poklicati policijo, kar se je izkazalo za uspešno. Šola bo v. 1. razredu
realizirala projekt Kako se spopadam z jezo.
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K točki 3:
Šolski sklad trenutno razpolaga s 1300 evri, kar pomeni, da bi bile dobrodošle še
nadaljnje subvencije in aktualni projekti v smislu povečanja nadstandarda. Predlogi
se nanašajo na dodatno ureditev igrišča, predvsem na klopi, da otroci ne bi posedali
po tleh. Dana je bila pobuda za večkratno letno akcijo zbiranja starega papirja.
Ravnateljica je obvestila, da bo 2. akcija zbiranja starega papirja za povračilo
stroškov risalnih listov od 20. do 22. marca 2012.
Med ostalimi idejami je bila predlagana ureditev namenskega prostora za torbe na
malem igrišču, da ne bi bile umazane. Drugi predlogi so izpostavljali nadstandardne
oblike učenja in v zvezi s tem potrebne dodatne dejavnosti, kot npr. dramski krožek,
krožek plezanja… Ravnateljica je pojasnila, da sta bili omenjeni dejavnosti prvo leto
pokriti s strani šolskega sklada, zdaj pa predstavlja precejšnjo finančno obremenitev
za šolo. Hkrati je opozorila na zasedenost telovadnic z društvi, ki nam jih je dodelila
Mestna občina Ljubljana. Šele po 20. uri s prostori razpolaga šola. S pridobljenimi
sredstvi tekoče vzdržuje telovadnici. V mesecu marcu je v zvezi s pokritjem stroškov
predviden sestanek občine in ravnateljev osnovnih šol.

K točki 4:
G. Baler je podal poročilo o zasedanju skupščine ZASSS. Poudaril je pomen
delovanja sveta staršev ljubljanskih osnovnih šol:
- predšolska vzgoja,
- mediacija v primerih nasilja,
- šola za starše,
- problematika šolskih okoliščin,
- izvolitev novega predsednika ZASSS,
- sestanek sveta staršev Slovenije s poudarkom na motivaciji staršev za delo v
svetih,
- cena delovnih zvezkov.

K točki 5 in 6:
Zadnji dve točki sta bili združeni. Prva pripomba se je nanašala na opomine za
neplačane stroški, ki jih razdelimo med učence. Ravnateljica je obljubila, da bodo
opomini poslani po pošti in obvesti člane sveta staršev o izdaji opominov in izpisu za
združeno položnico na enem obrazcu. Učenci morajo obvezno nositi s seboj tudi
kartice za hrano in šolsko knjižnico. Odjave obrokov morajo biti sporočene do 8. ure
za naslednji dan.
Naslednja pripomba se nanaša na predčasne prihode učencev v šolo. Učenci
prihajajo v šolo 10 minut pred pričetkom pouka. V kolikor so prezgodnji, jim šola ne
more zagotoviti varstva.
Predstavnica sveta staršev je prenesla vprašanje staršev glede dveh tajnic na šoli.
Ravnateljica je pojasnila, da je zaposlena ena poslovna sekretarka v tajništvu, v
računovodstvu pa je deljeno delovno mesto poslovne sekretarke in računovodje.
Starši so predlagali, da predstavniki pozovejo vse ostale starše, da se zaradi
higienskih razlogov hodi v mali telovadnici le ob robu in ne po sredini.
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Omenjena je bila tudi prostorska stiska v OPB 1. ac-razreda. Prvošolci potrebujejo
več gibanja, še zlasti pri popoldanskih dejavnostih. Podana je bila pripomba, da se v
tem oddelku gleda preveč risank po 15. uri.
Izrečena je bila pohvala Nini Fürst za delo v OPB, Nini Cvek Bijelić za utrjevanje
učne snovi v OPB. Prav tako tudi Tanji Župec Dečman za pripravo gradiva pri fiziki.
Starši si želijo podobnega gradiva tudi pri predmetu biologija.

Zapisala
Mojca Oblak

Predsednik sveta staršev
Miran Baler

3

