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ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev, ki je bila v četrtek, 13.6.2019, od 17.00 do 19.00 v OŠ Dob.

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti

Dnevni red:
1.

Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev

2.

Rezultati NPZ

3.

Vprašanja za go. ravnateljico

4.

Pobude, predlogi,...

1. Potrditev zapisnika 2. seje Sveta staršev
Zaradi nesklepčnosti se potrditev izvede preko elektronske pošte.
2. Rezultati NPZ
Učenci OŠ Dob so na letošnjih NPZ (3., 6. in 9. razred) pri vseh predmetih dosegli rezultate nad
republiškim povprečjem. Vodstvo šole kljub temu ponovno poziva starše, da se v primeru
nerazumevanja snovi ali težav z znanjem nemudoma povežejo z učitelji in skupaj poiščejo rešitve. V
zadnjem času je namreč opazen zelo slab obisk govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Šola prav tako
skuša vzpodbuditi starše k predlaganju tem za roditeljske sestanke, saj želi vzpostaviti aktivnejše
medsebojno sodelovanje.
3. Vprašanja za go. Ravnateljico
Razširjen program: Pripravljajo se nove oblike razširjenega programa, ki bi počasi nadomestil klasično
obliko podaljšanega bivanja. Možnost vključitve bodo imeli tudi otroci, ki niso vključeni v podaljšano
bivanje. V preteklem šolskem letu se je razširjeni program razvijal brez konkretnih navodil s strani
pristojnih organov. V letošnjem pa še ni oblikovan, ker cca. 100 otrok še vedno ni opredeljeno ali se
bodo vključili v podaljšano bivanje ali ne. Šola za izpeljavo Razširjenega programa nujno potrebuje
pravočasen odziv. Šola je obveščala starše, ki nimajo e-asistenta, starši ki nimajo interneta, so dobili
pisno obvestilo. Enaka težava je pri zbiranju prijav za tabore (prijavnico starši oddajajo z zamudo, po
večkratni urgenci).
Pripomba ene od predstavnic staršev je bila, da so naštete predvidene dejavnosti Razširjenega
programa zastavljene pretežno za deklice (zdrav življenjski slog, gibanje, dobra samopodoba…), da bi
bilo dobro uvesti aktivnosti kot so npr. robotika. Na OŠ Dob je le en učitelj, ki bi lahko izvajal to
dejavnost, a je zelo zaseden. Za gostovanje drugih izvajalcev na šoli pa bi to pomenilo plačljivo
dejavnost – za kar pa se šola trudi, da bi izvajala le brezplačne, vsem dostopne programe. Ni pa
mogoče urediti, da bi določene dejavnosti izvajali učenci zadnje triade.
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Ostali programi in projekti:
- »Pogum«: ugotovljeno je, da narašča iz leta v leto število otrok, ki se ne znajo voziti s kolesom.
- »Bralna pismenost«: aktivnost akcijskega načrta je, da bi starejši učenci hodili mlajšim prebirati
gradiva in obratno.
- »Plesni Flash mob«: plesna presenečenja na različnih lokacijah.
- Projekt v sodelovanju s Filozofsko, Računalniško in Matematično fakulteto, kjer želijo preizkusiti
učence, koliko snovi si zapomnijo, če imajo e-gradivo.
Pričetek pouka ob 8.20
Zaradi naraščanja števila oddelkov, vozačev in prostorskih omejitev v telovadnici, bo potrebno
pričetek pouka v šolskem letu 2019/2020 prestaviti na 8.20 uro. Vse skupaj je izvedljivo le tako, da se
predmetnik ponekod začne ob 7:30 (dodatni pouk, telovadba). Vse bo seveda vezano na vozni
program: dejavnosti bodo urejene tako, da bo npr. 5.r imel športno vzgojo zjutraj ali izbirni predmet
(opomba: izbirni predmeti se lahko izvajajo samo pred in po rednem pouku). Izziv je urediti urnik
tako, da ni čakajočih otrok ne čakajočih učiteljev – kar je z danimi normativi skoraj nemogoče
izpeljati.
Starši opozorimo, da je potrebno vse starše pravočasno obvestiti, saj to za starše pomeni (lahko)
kasnejši prihod na delovno mesto. Objava o zamiku začetka pouka s potrebnimi informacijami bo
objavljena konec junija (predvidoma 28. 6. 2019, skupaj z zapisnikom Sveta staršev) na spletni strani
šole, verjetno bo poslano obvestilo na eAsistent.
Na vprašanje, kakšen bo vozni red avtobusa, ali bo vozil dvakrat, ravnateljica pojasni, da bo samo ena
vožnja. Vse dopolnilne dejavnosti in predure se bodo pričenjale ob 7:30. S tem se odpre tudi
priložnost za podaljšanje dodatne ure iz 30 min na 45 min (in se tem poveča učinkovitost). Pričetka
pouka ni mogoče prestaviti na uro pred 7.30, zaradi zakonodajnih omejitev.
Na vprašanje, ali se zaradi zamika pričetka pouka zamakne tudi podaljšano bivanje, ravnateljica
poudari, da je že zdaj podaljšano bivanje s strani ministrstva omogočeno po sistematizaciji le do
15:30. Šola dodatno omogoča – za starše neplačljivo storitev – varstvo do 16:35.
Ravnateljica v razpravi poudari, da je potrebno otrokom dati »prosti čas«, ne da otroci prihajajo
utrujeni v šolo zaradi tempiranih dejavnosti od jutra do večera. Prosti čas pomeni, da se otrok sam
ukvarja z nečim (ne da je animiran), da ustvarja. Ustvarjalnost izginja, ker so otroci preobremenjeni z
aktivnostmi, urniki. Na splošno otroci več ne znajo delati osnovnih stvari.
Krožki in dejavnosti
Zaznavamo tudi, da so aktivnosti, ki jih izvaja šola, razvrednotene v primerjavi z aktivnostmi, ki jih
izvajajo plačljive zunanje inštitucije. Tu je priložnost za spremembo, povezovanje, timsko delo.
Tako so otroci, ki so dosegli na državnem nivoju srebrna in zlata priznanja ter na NPZ 100%, bili danes
nagrajeni z izletom z ladjico po Ljubljanici in obiskom Hiše eksperimentov (vzpodbuda, nagrada s
strani šole – brez finančne obremenitve staršev).
Sporočilo ravnateljice je želja, da bi se otroci udeleževali (brezplačnih) dejavnosti. Na matično šolo se
seveda lahko prijavijo na dejavnosti tudi otroci iz podružnične šole.
Šola ne reklamira in ne sme reklamirati dejavnosti zunanjih izvajalcev. Prav tako ne sme otrokom
deliti gradiva zunanjih organizacij, ki izvajajo športne in druge dejavnosti, z izjemo objav v »EPP
kotičku«.
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Prisotna predstavnica staršev pohvali košarkarski krožek, ki ni plačljiv, ki omogoča fantom druženje,
kjer ni potrebna posebna obvezna oprema.
Sodelovanje
V skladu z že omenjeno pobudo po aktivnejšem sodelovanju s starši, šola poziva starše k predlogom,
s kakšnimi temami lahko organiziramo skupna srečanja. Primer dobre prakse je bilo druženje ob
tednu mobilnosti.
Posnetek ob obletnici šole
Prireditev ob obletnici šole je bila snemana, mogoče bo naročiti CD posnetek (5€). Obvestilo bo
objavljeno na spletni strani šole.

4.

Predlogi, pobude

Predlog 'Debatnega krožka': To je vključeno v izbirni predmet Retorike. Ravnateljica opozori, da pri
Debatnih krožkih veljajo določena pravila, kar nekaterim otrokom ustreza, drugim ne.
Pravočasna komunikacija: Starši omenijo pomembnost pravočasne komunikacije s strani šole naprej
do staršev.
Telovadnica, večnamenski prostor
Razprava in ideje o telovadnici, večnamenskemu prostoru (kjer bi bil prostor tudi za plesne
dejavnosti, šolske proslave, ipd). Šola ima zavezane roke pri gradnji telovadnice. Ob prijavi podajo
seznam idej in želja, vendar na samo realizacijo nimajo žal nobenega vpliva.
Parkiranje
Ravnateljica opozori, da so starši zadnjih 14 dni ponovno pričeli zjutraj puščati vozila na levi strani
parkirišča, s čimer se ustavi pretok prometa za ostale, saj je ta prostor namenjen obračanju vozil.
Izjema so starši prvošolčkov, ki prve pol leta še lahko tu parkirajo, sicer je na voljo parkirišče zadaj pri
igriščih. Starši naj vozilo pustijo tam, pot do parkirišča pa izkoristijo za razlago otroku o varnosti na
parkirišču, ob cestišču. Predstavniki staršev naj to sporočilo predajo naprej.
Sodelavci za mobilnost so pripravili predlog za znižanje/omejitev hitrosti okoli šole (teritorij 20 km/h),
kjer bi starši ali otroke pustili, da ta del poti do šole naredijo sami ali pa bi se naredil obvoz mimo
gasilnega doma. Ideja je bila tudi, da bi bila ta pot enosmerna (na OŠ Krtina niso uspeli s pobudo
enosmerne ulice).
Mobilni telefoni v šoli in pri pouku
Ponovno priporočilo ravnateljice je, da otroci ne potrebujejo telefonov v času pouka ne v šoli. Če
želijo poklicati starše, lahko pridejo do šolskega osebja in zaprosijo za klic. Spomnimo na šolski
pravilnik. Ravnateljica poudari, da šola ne izvaja kazni, izvaja lahko samo preventivne ukrepe.

Zapisala:
Renata Garantini
Bogdan Zupan

