ZAPISNIK
1. sestanka Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2017/18,
ki se je odvijal 27. septembra 2017, ob 18:00, v jedilnici OŠ Sostro.

PRISOTNI: Predstavniki staršev – Janja Žmavc 1. A, Maja Kociper, 1. B Anže Šubelj, 1. C, Maja Kociper
2. B, Andreja Rožič 2. C, David Pavlič 3. B, Martina Gajšek 3. C, Mojca Artač Štih 4. A, Mojca Trkov
Metelko 4. B, Jure Rome 4. C, Aleksandra Simončič Vene 5. A, Tanja P. Hočevar 5. B, Maja Kosmač 5.
C, Petra Petrovič 6. A, Urša Lampič 6. B, Dušan Garbajs 6. C, Martin Bajc 7. A, Suzana Garbajs 7. C,
Andrej Jenko 8. A, Matjaž Petrič 8. B, Moškrič Peter 8. C, Mirjana Ivanovič 9. B, Mojca Bončar
Miklavec 9. C, Tanja Žibret PŠ Besnica, Andreja Gale PŠ Besnica, Jure Vratarič PŠ Prežganje, Barbara
Uršič PŠ Janče, Suzana Janušič PŠ Lipoglav
Predstavniki šole – ravnateljica Mojca Pajnič Kirn, pomočnici ravnateljice Ingrid Boughaba in Barbara
Ambrož.
ODSOTNI: predstavnik 1. B, 2. A, 3. A, 7. B, 9. A
Sestanek je vodila predsednica Sveta staršev. V predlagani dnevni red se doda točka »poročilo
predstavnika šolskega sklada«. Dnevni red se tako glasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poročilo predstavnika šolskega sklada.
Pregled in potrditev zapisnika (zadnjega) tretjega sestanka v šolskem letu 2016/17.
Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2016/17.
Predstavitev programa Sveta staršev v šolskem letu 2017/18.
Poročilo šole za šolsko leto 2016/17.
Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/18.
Poročila predstavnikov staršev z roditeljskih sestankov (pobude, pohvale, vprašanja).
Razno.

SKLEP št. 1: Spremenjeni dnevi red prvega sestanka Sveta staršev OŠ Sostro, v šolskem letu
2017/18, je bil soglasno potrjen.

Ad. 1) Poročilo šolskega sklada je predstavil g. Cankar.
Namen šolskega sklada je pomoč otrokom oz. njihovim družinam, ki se znajdejo v materialni stiski ter
sofinanciranje nadstandarda. Sredstva se zbirajo na dva načina:
- Donacije podjetij (finančna sredstva + materialna sredstva za srečelov),
- prispevki staršev.
Starši lahko izbirajo med rednimi, mesečnimi prispevki (višina po lastni izbiri oz. zmožnostih) ali
prispevek v enkratnem znesku. Obrazec za prispevke staršev bo priložen prvi položnici. Izpolnjenega
je mogoče oddati v tajništvu ali pa ga otrok odda razredniku. Vsak prispevek je dobrodošel.
V preteklem šolskem letu so potrebe presegle zbrana sredstva – 8700€. Od tega je bilo 8000€
porabljenih v primerih socialne stiske.
VPRAŠANJE: Kaj konkretno se financira iz šolskega sklada? Prehrana ali tabori/izleti?
ODGOVOR: Vse našteto, poleg tega pa tudi šolske potrebščine ter druge plačljive dejavnosti.
Ravnateljica doda, da socialna, materialna stiska ne sme biti razlog, da se otrok ne udeleži tabora.
Šolski sklad pomaga kolikor se le da, večkrat pokrije stroške v celoti.

Ad. 2) Predsednica Sveta staršev je predstavila sklepe ter dogovore z zadnjega sestanka v preteklem
šolskem letu. V zvezi z obravnavano problematiko je predsednica Sveta staršev prejela pobudo za
dopolnitev zapisnika, in sicer v delu, kjer smo obravnavali tedaj aktualno situacijo, v zvezi z dvema
dečkoma, ki sta prišla iz tujine in bila vključena v 3. in 6. razred. V pobudi je navedeno, da vodstvo
šole v šolskem letu 2017/18 pripravi program celostnega ukvarjanja s problematiko, kamor bi se
vključevalo vse učence.
V zvezi z navedenim ravnateljica pojasni, da so se težave pojavljale pri starejšem dečku, ki je bil
lansko šolsko leto vključen v 6. razred. Letos je prišlo do spremembe, deček je bil prešolan na Center
Cene Štupar, kar je zanj veliko primerneje. Z mlajšim dečkom nikoli ni bilo posebnih težav, je
normalno integriran v razred. Sicer pa ima šola izdelan program za učence, pri katerih je potrebno
dodatno vzgojno delovanje – omenjeno se redno izvaja s posameznimi učenci v svetovalni službi šole.
SKLEP št. 2: Predstavljeni sklepi oz. zapisnik tretjega sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2016/17,
skupaj z dopolnitvijo, je bil soglasno potrjen.

Ad. 3) Predsednica Sveta staršev OŠ Sostro je predstavila Poročilo o delu Sveta staršev OŠ Sostro, v
šolskem letu 2016/17.
SKLEP št. 3: Poročilo o delu Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2016/17 je bilo soglasno
sprejeto.
Ad. 4) Predsednica Sveta staršev OŠ Sostro je predstavila predlog Programa dela Sveta staršev OŠ
Sostro za šolsko leto 2017/18.
SKLEP št. 4: Program dela Sveta staršev OŠ Sostro za šolsko letu 2017/18 je bil soglasno sprejet.

Ad. 5) Ravnateljica je predstavila Poročilo šole za šolsko leto 2016/17. Celotno poročilo je bilo že pred
dnevi objavljeno na spletni strani šole, tako da so predstavniki staršev lahko dostopali do dokumenta
in si ga natančneje pregledali. Ravnateljica predstavi poglavitne točke Poročila.
- NPZ: kot je bilo neuradno povedano na tretjem sestanku Sveta staršev v preteklem šolskem
letu, je sedaj znano tudi uradno – učenci so na NPZ dosegli rezultate, ki so nad državnim
povprečjem.
- Skupen učni uspeh na šoli je 98,5 %.
- Nekaj učencev ponavlja razred. Vodstvo šole zagovarja dejstvo, da je bolje, da otrok ponavlja
razred prej (na razredni stopnji) kot pa kasneje. Sicer pa je tudi na predmetni stopnji nekaj
učencev, ki razred ponavljajo (7. r in 8. r). Šola vsekakor skuša učence spodbuditi, da izdelajo
vsaj 7 razredov, saj jim je s tem omogočen vpis v NPI.
- 9 % učencev se je vpisalo v 3 letne poklicne šole, 44 % v splošne programe srednjih šol
(gimnazije), preostali v srednje tehniško izobraževanje.
- Lani je bila generacija devetošolcev manjša – 55 učencev. Sedaj so v vseh oddelkih po trije
razredi. Tudi sicer je število učencev v porastu.
- Letos je v načrtu predelati Vzgojni načrt OŠ Sostro. K vsebini bodo lahko prispevali vsi starši, v
sklopu roditeljskih sestankov.
SKLEP št. 5: Poročilo OŠ Sostro za šolsko leto 2016/17 je bilo soglasno sprejeto.

Ad. 6) Ravnateljica je Letni delovni načrt OŠ Sostro za šolsko leto 2017/18. Tudi omenjeni dokument
je bil pred sestankom dostopen na spletni strani šole, tako da je bil predstavnikom omogočena
natančnejša seznanitev in vpogled. Pomembnejše točke so:
- TABORI: OŠ Sostro je ena izmed redkih šol, ki učencem v vseh razrednih, od 1. do 8.,
omogoča izvedbo taborov. To je za otroke posebno doživetje, zadevo sprejemajo zelo
pozitivno. Šola razume, da je lahko vsakoletni tabor finančno breme, tudi za družine, ki sicer
niso materialno ogrožene, vendar pa imajo več otrok. Udeležba na taborih je visoka, razlogi
za neudeležbo pa nikoli niso (ne smejo) biti osnovani na podlagi materialne stiske (šola
pomaga, kjer je to potrebno).
- INTERESNE DEJAVNOSTI: Vodstvo šole se trudi, da je izbira interesnih dejavnosti pestra in
raznolika, predvsem na CŠ, pa tudi na PŠ. Zavedajo se, da so starši v službah in da je za
marsikoga nemogoče otroka v popoldanskem času voziti na oddaljene dejavnosti in
aktivnosti. Zato želijo starše v tem delu nekoliko razbremeniti, tako da ponudijo bogat izbor
obšolskih aktivnosti v času PB. Ravnateljica na tem mestu opozarja, da naj bodo to interesne
dejavnosti otrok in ne staršev! Otrok ni primerno obremenjevati s prevelikim številom
aktivnosti, saj potrebujejo tudi čas za prosto igro.
- INVESTICIJE: Med počitnicami je uspelo izpeljati obnovo jedilnice in kuhinje. Otroci so s tem
izjemno zadovoljni, predvsem s solatnim barom. Po poročanju vodje prehrane sedaj učenci
pojedo več solate kot prej, tako je tudi manj odpadka.
Tudi na PŠ je v planu nekaj investicij. S strani MOL je bila odobrena energetska sanacija PŠ
Besnica in PŠ Prežganje. Izvedba potrebnih del za otroke ne bo moteča (menjava strehe,
ogrevanje na pelete). Prihodnji mesec čaka manjši poseg tudi PŠ Janče – kotlovnica. Menjava
kotlovnice je v planu tudi na CŠ. Otroci med menjavo zagotovo ne bodo na mrzlem –
pripeljali so dodatne peči.
VPRAŠANJE: kako bo za otroke poskrbljeno med menjavo oken?
ODGOVOR: za otroke bo poskrbljeno tako, da zagotovo ne bodo na mrzlem. Natančen načrt
še ni določen, vendar bodo poskrbeli, da se bodo okna menjala med vikendom. Če se bo
delalo tekom delovnega dne, se bodo uskladili in otoke za ta čas peljali na CŠ ali na drugo PŠ.
Vsekakor bodo na varnem.
- Na vzgojnem področju se pričakuje pomoč staršev, predvsem pri vzgojnem delovanju. Tako
lahko za otroke naredimo največ. Predvsem jih je potrebno navaditi na odgovornost in
prevzemanje odgovornosti.
VPRAŠANJE: V zvezi z interesnimi dejavnostmi, konkretno karate. V času vadbe so wcji, tribune in
garderobe že zaklenjeni. Otroci nimajo možnosti, da bi se preoblekli v zasebnosti.
ODGOVOR: Vsi vaditelji imajo ključe wcjev in garderob, tako da jih lahko odklenejo.
SKLEP št. 6: Letni delovni načrti OŠ Sostro za šolsko leto 2017/18 je bil soglasno sprejet.

Ad. 7)
PRITOŽBA – 4. A: Razred se že četrto leto deli v podaljšanjem bivanju. Starši so se v zvezi s tem že
večkrat obrnili na učitelje, vendar vedno dobijo odgovor, da je tako najbolje. Učenci so zaradi tega
slabe volje, posledično tudi starši.
ODGOVOR: Učitelji povedo, da na tak način skupina najlaže funkcionira. Vodstvo šole razume tudi
vidik učencev in staršev in se strinja, da ni prav, da so učenci zaradi svoje prilagodljivosti in pridnosti
na tak način nekako kaznovani.

PRITOŽBA – 4. A: 2 skupina, ki se v PB pridruži 4. B razredu – starši poročajo, da imajo težave z učitelji,
ki se kar naprej menjajo, se ne predstavijo, tako da jih starši ne poznajo. Ne gre samo za učitelje, ki so
prisotni krajši čas, ampak tudi za tiste, ki so v OPB tudi mesec ali več. Želijo, da so vnaprej obveščeni,
če pride do menjave.
ODGOVOR: ob morebitnih menjavah bo starše obveščala razredničarka.
POBUDA PŠ Besnica:

Sestanek je bil zaključen ob 19:45.
Ljubljana, 28. 9. 2018

Zapisala:
Maja Kosmač,
predsednica Sveta staršev

Priloga:
-

Lista prisotnosti

