ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, 16.6. 2021
PRISOTNI:
Ga.Rutar, podravnateljica; ga. Flerin Majcen, specialna pedagoginja; ga.Lipar, organizator šole v
naravi za 5.r.; ga. Ivartnik in ga. Lanišek, učiteljici likovnega pouka; g.Seljak, predsenik sveta staršev,
19 predstavnikov posameznih razredov.

Po uvodnem pozdravu predsenika sveta staršev, ga.Seljaka, smo prešli k glavni točki dnevnega reda:
VPRAŠANJA ZASTAVLJENA S STARNI STAŠEV, na katera so odgovorajale predstavnice Oš Dob.
1. Strošek za fotokopije 5€ na otroka se za novo šolsko leto korigira na 2€. Svet staršev se z
odločitvijo strinja.
2. Strošek za uporabo materialov in pripomočkov za likovni pouk od 5. do 9. razreda se je že v
tekočem letu in se bo tudi v prihodnjem znižal z okvirno 9€ na okvirno 5€. Učiteljici likovenga
pouka predstavita način naročanja, kjer šola za vse učence od 5. do 9.r. naroči likovni
material z namenom izbora kvalitetnejših materialov, smoternejše porabe in manjšega
stroška na posameznega otroka, kakor če bi vsak posamezno kupoval vse materiale.
Svet staršev se s predlogom strinja.
3. Ga.Lipar predstavi razloge za odločitev, da se šole v naravi za 5.r ne izpelje v tem šolskem
letu: težji pogoji za delo - ohranjanje mehurčkov, eventuelno povišanje stroškov zaradi tega,
neprimeren termin, skrb v primeru, da se kdo okuži ali zboli, mora zelo velika skupina v
karanteno (78 otrok, 9 učiteljev in njihove družine). Povdari, da je na strani šole velika želja,
da se šolo v naravi izpelje in delajo na tem, da jo izvedejo takoj v začetku šolskega leta.
Povabi starše, da pomagajo iskati proste kapacitete primerne za izvedbo tega programa.
4.

Sklep: V kolikor je potrebno soglasje staršev za izvedbo, se ga zahteva od staršev in se
program izvede v primeru, da se zbere 75 odstotkov soglasij, sicer pa ne.

5. Sklep: Vse zamujene tabore in šole v naravi se skušajo nadomestiti in organizirati v
naslednjem šolskem letu 2021/22 v sklopu CŠOD-jev. Prednost imajo učenci, ki jim je to
odpadlo že dve leti zapored.
6. Obvezni drugi tuj jezik NEMŠČINA : Ga. Rutar objasni, da bo ministrstvo v dveh letih uvedlo
obvezni drug tuj jezik za vse osnovnošolce. OŠ Dob je vključena v skupino 140 šol, ki bodo ta
predmet uvedle v poskusnem obdobju dveh let (od 1.9.2021 do 31.8.2023), kjer bodo ta
predmet obiskovali samo otroci, katerih starši se s tem strinjajo. V primeru negativne ocena,
le-ta ne bo vpisana v spričevalo in se ne šteje za vpis v srednjo šolo. V tem pokusnem
obdobju je izbrana nemščina zaradi možnosti zagotavljanja kadra. (Po dveh letih naj bi bil
razpis tudi za druge razpoložljive jezike: npr.španščina, francoščina, idr.) Poleg tega bo kot
OBVEZNA vpeljana angleščina v 1.razred osnovne šole, vsi neobvezni predmeti v drugi triadi
pa ne bodo več ocenjeni.
7. Za prostovolno testiranje se je odločilo 39 otrok in jim je bil razdeljen paket za
samotestiranje. V kolikor bo samotestiranje obvezno, bodo paketi za testiranje razdeljeni
vsem otrokom, testi se izvajajo doma.

8. Glede pripomb na malico in jedilnike se ponovno poda pobudo, da se sestavi SKUPINA ZA
HRANO in sicer: s strani šole organizator prehrane, vodja kuhinje in knjigovodja ter trije
starši. Svet starše bo na dopisni seji določilo tri starše. Predlog vključitve učencev v to
skupino vsaj preko ankete.
9. Izpostavi se prezasedenost kombija na Sv.Trojico in pozove k ureditvi težave. Na občini je
potrebno vztrajno pozivat k upoštevanju specifike OŠ Dob v velikem številu otrok vozačev.
10. Glede na to, da v redni učni program ni možno vključit več ur računalništva, se predlaga, da
se organizira počitniško delavnico na to temo, saj je znanje uporabe računalnika nujno v
trenutnih razmerah.
11. Predlog in prošnja, da se v e-asistentu vzpostavi možnost, da člani sveta staršev komunicirajo
med seboj, saj je prepošiljanje mejlov neučinkovito in izpostavljeno velikim napakam.
12. Uspešnost pri kolesarskem izpitu: od 57 učencev, ki so izpit opravljali jih 6 ni opravilo teorije
in 5 praktičnega dela.
13. Podatki in analize o uspešnsoti učencev na NPZjih še niso dostopni. Bodo po 23.6., učeitelji
imajo čas do 30.6. čas opravit analizo. Rezultati bodo predstavljeni na prvi jesenki seji.
14. Pobuda, da se poimensko izpostavi učitelje, ki si zaslužijo posebno pohvalo!
Zapisnik sestavila Katja Tušek

V Dobu, 16.6. 2021

