ZAPISNIK

1. sestanka Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2015/2016,
ki je bil 22. septembra 2015 ob 18.00 uri v jedilnici šole.
Na sestanku je bilo skupaj prisotnih 23 predstavnikov in sicer predstavnik 1.A, 1.B, 1.C, 2.A,
2.B, 3.B, 3.C, 4.B, 5.A, 5.C, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C, PŠ Lipoglav in PŠ
Besnica. Predstavnik PŠ Prežganje in 6.c sta opravičila svojo odsotnost.
Seznam prisotnih je priloga k originalu zapisnika.
Na sestanku je sodelovala ravnateljica ga. Mojca Pajnič Kirn in pomočnici ravnateljice, ga.
Ingrid Boughaba in ga. Barbara Ambrož.
Sestanek je vodila predsednica sveta staršev in je potekal po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka v šolskem letu 2014/2015
2. Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2014/2015
3. Predstavitev Programa dela Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016
4. Poročilo šole za šolsko leto 2014/2015 ter pregled Letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2015/2016
5. Razno

K 1. točki
Sklep št. 1 – k točki 1
Predstavljeni sklepi oz. zapisnik tretjega sestanka v šolskem letu 2014/2015 je bil
soglasno potrjen.

K 2. točki:
Predsednica Sveta staršev je predstavila Poročilo o delu Sveta staršev v preteklem šolskem
letu. Na poročilo ni bilo pripomb.
Poročilo o delu Sveta staršev je objavljen v Letnem delovnem načrtu za šolsko leto
2015/2016.

K 3. točki:
Svetu staršev je bil predstavljen predlog Programa dela Sveta staršev v šolskem letu
2014/2015, pri čemer je bilo poudarjeno, da se moramo starši med seboj povezovati in
obveščati, prav tako strmeti k temu, da se preseže zasebni interes staršev le za svojega
otroka, predvsem pa otroku dopovedati, da je učitelj avtoriteta.
Program dela Sveta staršev v šolskem letu 2014/2015 je objavljen v Letnem delovnem
načrtu za šolsko leto 2015/2016.

Sklep št. 2 - k točki 3
Na predstavljen Program dela Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016 ni bilo pripomb
in je bil soglasno sprejet. Program se na predlog članov Sveta staršev med šolskim
letom po potrebi dopolni.

K 4. točki
Gospa ravnateljica nas je seznanila z osnutkom Poročila o realizaciji delovnega načrta za
šolsko leto 2014/2015 in osnutkom Letnega delovnega načrta OŠ Sostro za šolsko leto
2015/2016, ki pa je dopolnjen z rezultati oz. analizo vezano na Anketo na temo prisotnosti
nasilja v OŠ Sostro, ki je bila konec preteklega šolskega leta izvedena med učenci 4.-9.
razreda. Analizo vezano na temo prisotnosti nasilja v OŠ Sostro, bo šola izvedla tudi konec
tega šolskega leta.
Poročilo za šolsko leto 2014/2015 ter Letni delovni načrt OŠ Sostro za šolsko leto 2015/2016
je objavljeno na spletni strani šole.
Dogovorili smo se tudi, da se na spletni strani šole objavi analiza Ankete na temo prisotnosti
nasilja v OŠ Sostro.

K 5. točki

Predsednica sveta staršev je pri tej točki dodala:
- da delavnica na temo Predstavitev prakse čuječnosti (Mindfulness) in EFT za otroke
in/ali starše, ne bo izvedena.
Predsednik Šolskega sklada je predstavil poročilo Šolskega sklada OŠ Sostro in sicer:
- v tem šolskem letu se bodo iz šolskega sklada ponovno subvencionirali
nadstandardni programi;
- Šolski sklad OŠ Sostro deluje že štiri leta in v lanskem šolskem letu je bilo zbranih
največ finančnih sredstev,
- da naj se starše večkrat spomni o možnosti in načinu prispevanja v šolski sklad,
- da naj starši posredujemo predloge, da bi Šolski sklad dobil še več finančnih sredstev
in posredujemo tudi predloge za sponzorstvo,
- da bo 2. marca 2016 Šolski sklad organiziral Dobrodelno prireditev za Šolski sklad.
S strani predstavnikov sveta staršev je bil posredovan predlog, o izvedbi teka za šolski sklad,
pri čemer bi se sredstva za startnino - ki naj bi bila simbolična - namenila za Šolski sklad.

Predstavnik PŠ Besnica je:
- vezano na izvedbo delavnice o varni uporabi interneta, povedal, da je na PŠ Besnica,
deset zainteresiranih staršev, ki bi se s tovrstno vsebino želeli seznaniti;
- povedal, da otroci, ki čakajo na kombi v času dežja, snega, stojijo na postaji brez
zaščitne strehe;
- in posredoval predlog, da zaradi nepreglednega uvoza iz šole Besnica na glavno
cesto, postavijo na križišču še dodatno ogledalo.
Dogovorjeno je, da se g. Bajc, ki bo izvedel Delavnico o varni uporabi interneta dogovori z
zainteresiranimi starši o terminu izvedbe delavnice.
Glede postavitve strehe na postajališču je bil odgovor vodstva šole, da je šola že
posredovala predlog na Svet za preventivo, za postavitev dodatnega ogledala, pa bo šola
na Svet posredovala še ta predlog.

Predstavnik 9. C je:
- prosil, da v jedilnici, ko mlajši učenci čakajo na kosilo, poskušajo upoštevati (tako
učenci, kot učiteljice nižjih razredov) prednost starejših učencev, saj se jim mudi

naprej k naslednji uri oz. nadaljujejo pouk, namreč vsem je potrebno zagotoviti tudi
ustrezen čas za kosilo.
Gospa ravnateljica je povedala, da bodo bolj pozorni na navedeno in da bodo navedeno
poskušali zagotoviti.
Predstavnik 1.C je v imenu tudi ostalih staršev otrok, ki se vozijo iz Bizovika v OŠ Sostro:
- posredoval predlog, da bi učencem iz Bizovika, ki obiskujejo OŠ Sostro, omogočili
prevoz s kombijem do in iz šole.
Ga. Ambrož je povedala, da navedenemu predlogu žal ni možno ugoditi, saj prevoz s
kombijem pripada otrokom, ki živijo v šolskem okolišu OŠ Sostro, dočim učenci, ki se vozijo
iz smeri Bizovika v OŠ Sostro, spadajo pod okoliš OŠ Božidarja Jakca in PŠ Hrušica, zato
jim MOL ne subvencionira prevoza s kombijem. Učenci imajo le pravico do prevoza z
avtobusom, kar pa je bilo dejansko tudi organizirano.

-

Predsednica sveta staršev je za zaključek povedala:
da je prva zbiralna akcija papirja bo v sredo, 30.9.2015 od 7.-14. ure. Starši, ki pripeljejo
papir pred 7:00 uro, ga lahko pustijo pred vhodom šole;
da je naslednji sestanek sveta staršev takoj po zimskih počitnicah (15.2.-19.2.16), v torek
dne 23.2.2016.

Gospa ravnateljica pa je vsem zaželela uspešno šolsko leto.

V besedilu zapisnika uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.

Sestanek se je zaključil ob 19.20 uri.
Zapisala predsednica sveta staršev OŠ Sostro,
September 2015
Sonja Brumat

