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ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 19.6.2018, ob 16.30 v OŠ Dob.

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev
Odprta vprašanja glede delovnih zvezkov
Rezultati NPZ
Aktualno stanje v Dobu
Vprašanja za go. ravnateljico
Predlogi, pobude, vprašanja

1. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev
Zapisnik je bil soglasno potrjen.
2. Odprta vprašanja glede delovnih zvezkov
Pred sejo je s strani staršev učencev PŠ Krtina prišlo vprašanje, zakaj je delovni zvezek za Glasbeni
pouk ob koncu leta neizpolnjen, zaradi česar se poraja vprašanje o smiselnosti njegove uporabe. Po
preverbi je ga. ravnateljica odgovorila, da ta informacija ne drži. Kot dokaz je bil na vpogled izpolnjen
delovni zvezek ene od učenk.
3. Rezultati NPZ
Letošnje NPZ je potekalo v 3., 6. in 9. razredu. Preverjanje v 3. razredu je potekalo poskusno, kot
povratna informacija vodstvu šole in učiteljem. Rezultati so bili večinoma v slovenskem povprečju, le
pri manjšem deležu predmetov pod povprečjem. Rezultati v 6. razredu se gibljejo okoli slovenskega
povprečja, pri slovenščini, angleščini in matematiki pa so nadpovprečni. Tudi preverjanje v 9. razredu
kaže večinoma rezultate znotraj povprečja, pri matematiki in slovenščini so nadpovprečni, pri
glasbenem pouku pa podpovprečni.
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4. Aktualno stanje v Dobu
Ga. ravnateljica je orisala stanje v kraju ob koncu šolskega leta. Glede na dostopne informacije kaže
da je stanje bistveno boljše kot spomladi, kaže da je intenzivna komunikacija s krajani, policijo in
ostalimi deležniki obrodila sadove.
Predstavnik staršev 5.a je izrazil nezadovoljstvo nad načinom sklica izrednega sestanka spomladi ter
njegovim vodenjem. Pri tem je opozoril na pretirano paniko ter pomanjkanje osnovnih informacij.
Ga. ravnateljica je pojasnila, da je dejansko šlo za resno in stresno situacijo, tako v šoli kot v celotnem
kraju. V skladu s tem se je na šoli uvedel nov red, ki zajema takojšnje obveščanje in vključitev staršev,
asistenco udeleženim ter aktivno vzpodbujanje čimprejšnjega informiranja o dogodkih.
5. Vprašanja, naslovljena na gospo ravnateljico
Kako je s prehodom učencev čez magistralno cesto pri Brezju?
Predlog režima prehoda je v pripravi.
Kdaj bo primerno urejena problematika nadomeščanja pouka matematike v 7.a?
Po pogovoru s trenutno nadomestno učiteljico, sicer že tretjo po vrsti, je stanje boljše. Starši naj kljub
temu opozorijo na morebitne težave. Drugo leto se vrne prvotna učiteljica.
Kdaj bodo ocene dostopne preko spletne aplikacije?
Vodstvo šole zagovarja stališče, da spletni dostop do ocen ni dobra rešitev in temu ni naklonjeno.
6. Predlogi, pobude, vprašanja
Čedalje slabša udeležba učencev na taborih in ekskurzijah
Potreben bo razmislek o vzrokih za tovrsten osip, izkušnje kažejo da je problematika najbolj izrazita v
8. razredih. Obstaja dilema o smiselnosti koncentracije ekskurzij ob koncu leta.
Spletna stran šole
Funkcionalnost spletne strani še vedno ni najboljša. Vodstvo šole je ponovno izrazilo pobudo, da dva
ali trije starši sodelujejo pri prenovi.
Članstvo v Svetu zavoda
Zaradi odhoda g. Hrena bo v začetku prihodnjega šolskega leta potrebno izbrati novega predstavnika
Sveta staršev v Svetu zavoda.

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV:
Bogdan Zupan
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