Svet staršev šole in vrtca
OŠ Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4a
8273 Leskovec pri Krškem
Datum: 24. 9. 2019
Evidenčna številka: 900-1/2019-2
ZAPISNIK
1. sestanka sveta staršev šole in vrtca za šolsko leto 2019/2020

Prisotni: priloga (lista prisotnosti)
Opravičeno odsotni: ga. Elen Kerin 4.r.VP, ga. Melita Kranjčevič 4.C, ga. Slavica Zagrajšek 5.C, ga. Darinka
Mavsar 6.A, VVE 5 odd.
Vodenje prvega sestanka prevzame ravnateljica ga. Jožica Repše, vse nadaljnje sestanke pa vodi
novoizvoljeno vodstvo Sveta staršev.

Svet staršev za šolo in vrtec se je sestal v torek, 24. 9. 2019 ob 18.00 v zbornici OŠ Leskovec pri Krškem. Na
začetku sestanka, ob 18.00, je ga. ravnateljica Jožica Repše predstavila dnevni red in predlagala, da se tretja
točka dnevnega reda prestavi na prvo točko dnevnega reda. S predlaganim so se vsi prisotni strinjali.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za šolo.
Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev za vrtec.
Seznanitev s Poslovnikom sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem.
Obravnava Letnega delovnega načrta 2019/2020.
Vzgojni načrt, Šolska pravila – dopolnitve.
Pobude in vprašanja.

K točki 1:
Ravnateljica ga. Jožica Repše predstavi glavne točke poslovnika sveta staršev:
-

organ šole za zastopanje staršev v okviru šole,
delo Sveta staršev je javno,
zapisniki javno objavljeni na spletu,
naloge: svet staršev voli predstavnika v svet zavoda (vsake 4 leta), svet staršev izvoli
tudi predstavnika v upravni odbor šolskega sklada,
svet staršev predlaga programe (nadstandardne programe)
Svet staršev predlaga spremembe poslovnika
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-

Svet staršev na volitvah izvoli izmed vseh članov predsednika/co in namestnika/co.
Poslovnik je priloga zapisniku.

K točki 2:
Ravnateljica člane sveta staršev seznani z možnostjo javnih in tajnih volitev za predsednico/ka sveta
staršev. Članica sveta staršev predlaga javne volitve. Večina se strinja.
Sklep 1:
Volitve za predsednika sveta staršev se izvedejo javno.

Ravnateljica pozove člane Sveta staršev, da predlagajo kandidate za predsednika/co sveta staršev šole.
-

-

Člani in članice podajo en predlog in sicer za članico Sveta staršev, ki je funkcijo
predsednice opravljala tudi v lanskem šolskem letu ga. Vesna Šinko. Ga Vesna Šinko
je privolila v kandidaturo, izvede se javno glasovanje, na katerem je ga. Vesna Šinko
soglasno izvoljena za predsednico Sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem.
Ravnateljica pozove člane sveta še, da podajo predloge za namestnico predsednice,
podan je bil en predlog in sicer za ga. Vesna Pirc, ki je kandidaturo sprejela in na
javnem glasovanju prejela soglasno podporo.

Sklep 2:
Za predsednico sveta staršev v šolskem letu 2019/2020 je izvoljena ga. Vesna Šinko, za namestnico pa
ga. Vesna Pirc.

K točki 3:
Enak postopek je potekal pri volitvah sveta staršev vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem. Člani sveta staršev
predlagajo javne volitve. Sprejet je sklep, da se volitve opravijo javno. Člani sveta staršev Vrtca pri OŠ
Leskovec pri Krškem podajo predlog za predsednico in sicer ga. Simono Tomažin, za namestnico pa Tina
Pleterski, obe predlagani kandidatki kandidaturo sprejmeta, opravijo se javne volitve, kjer sta oba
predloga sprejeta soglasno.
Sklep 3:
Za predsednico sveta staršev enota vrtec v šolskem letu 2019/2020 je izvoljena ga. Simona Tomažin, za
namestnico pa ga. Tina Pleterski.

K točki 4:
1. Pomočnica ravnateljice za vrtec ga. Maja Božič je predstavila LDN, ki je priložen k zapisniku –
priloga http://os-leskovec.splet.arnes.si/files/2014/01/LDN-vrtec-2019_20_delovno.pdf

2

2. pomočnica ravnateljice za vrtec povzame, da je v šolskem letu 2019/2020 15. oddelkov
predšolske vzgoje, ki delujejo na petih lokacijah (Pika Nogavička, Vila, Mali princ, Malčki, in
oddelka v Osnovni šoli Veliki Podlog, ter ločen oddelek v zasebni hiši Arh)
3. Pomočnica ravnateljice za vrtec posebej izpostavi cilje za to šolsko leto:
- izboljšati želijo prostorske pogoje v vrtcih in okolje
- pridobiti želijo več mest za vpis otrok, saj premalo vpisnih mest za vse otroke iz okoliša.
- Izboljšati ali prenoviti želijo tudi opremo igralnic, predvsem pa poudarja, da imajo na
razpolago premalo sredstev za stalno vzdrževanje petih lokacij.
4. Po zaključeni predstavitvi pomočnice ravnateljice ga. Maje Božič ravnateljica preda besedo
članom Sveta staršev vrtca pri OŠ Leskovec pri Krškem za pobude, vprašanja in pripombe.
Članica poda predlog za Enoto Vila in sicer, da bi otroci imeli več možnosti obiskovanja
telovadnice v OŠ leskovec pri Krškem; ravnateljica OŠ pove, da je telovadnica polno
zasedena v času pouka s predpisanimi urami športa v oddelkih OŠ, predlaga pa dogovor in
usklajevanje z učitelji športa v zimskem času, ko imajo oddelki v šoli ure športa v bazenu in je
takrat telovadnica lahko na razpolago otrokom predšolske vzgoje.
Članica postavi vprašanje zakaj se program gozdne pedagogike ne odvija tudi v Enoti Pika
Nogavička; pomočnica ravnateljice za vrtec razloži, da je bilo pri starših te enote zelo malo
izraženega interesa za ta program.
- Članica predlaga, da se termini sestankov objavijo vsaj en teden pred datumom, da se starši
lažje organizirajo.
- Članica sveta poda pohvalo za enoto Mali Princ, glede programa in tudi kadra na tej lokaciji,
ki po mnenju članice predstavlja že nadstandard.
Članica sveta poda pripombo glede praznovanj rojstnih dni otrok v vrtcu in sicer poziva, da
se vse vzgojiteljice držijo pravila, da v vrtcu ni pogostitev.
Članica sveta podaja pripombo, da otroke zjutraj ne sprejema matična vzgojiteljica ali
matična pomočnica vzgojiteljice. Podaja predlog, da otroke vsaj v začetnih mesecih zjutraj
sprejemajo v vrtec matične vzgojiteljice ali pomočnice vzgojiteljic, saj meni, da je za otroke
to pomembno.
Obravnava LDN OŠ Leskovec pri Krškem

1. Ravnateljica OŠ ga. Jožica Repše je predstavila LDN šole – priloga http://osleskovec.splet.arnes.si/files/2014/01/LDN-2019_20_delovno.pdf , Vzgojni načrt šole – priloga
http://os-leskovec.splet.arnes.si/files/2014/01/VN-2019_20_delovno.pdf in Šolska pravila – priloga
http://os-leskovec.splet.arnes.si/files/2014/01/Solska_pravila-2018_19.pdf
2. Ravnateljica je posebej izpostavila novosti v letošnjem šolskem letu, kar je projekt uvajanja čipiranih
kartic za kosila, šolska shema sadja, en odmor 10 minutni za sadno malico in sprememba ure
začetka in konca govorilnih ur. Govorilne ure se v tem šolskem letu začnejo ob 16h in trajajo do 18h
vsak drugi ponedeljek v mesecu v OŠ Leskovec pri Krškem in vsak drugi torek v podružnični šoli v
Velikem Podlogu.
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K točki 5:
Ravnateljica Jožica Repše predstavi Vzgojni načrt za šolsko leto 2019/2020. Vzgojni načrt in Šolska pravila
za šolsko leto 2019/2020 so podrobneje objavljena na spletni strani www.os-leskovec.si (pod rubriko
»dokumenti«).

K točki 6:
−

Predstavnica 3. B razreda poda pobudo, da se datum zbiranja starega papirja staršem in
učencem pove prej, kot do sedaj, da imajo več časa za zbiranje.

−

Članica sveta staršev opozori na incident v prvi triadi in sicer pove, da je skupina romskih otrok
učenko prvega razreda ustrahovala, ustavili so jo na hodniku in je niso spustili naprej do
otroškega stranišča, ustrahovanje pa se je ponovilo tudi v prostorih otroških stranišč. Med njimi
so bile tudi starejše deklice. Članica pove, da je učiteljica seznanjena z incidentom. Pomočnik
ravnateljice za šolo g. Zoran Zlatič je članici zagotovil, da se bodo o primeru pogovorili in konflikt
reševali.

−

Predstavnik 1. C razreda je opozoril na opaženo nasilje pred šolo tako pri mlajših, kot pri starejših
otrocih, predvsem v času po pouku.

−

Član sveta staršev predlaga, da se odpre elektronski naslov za pobude, predloge in pripombe
staršev.

−

Predstavnik 7. A razreda pove pripombo staršev, da je v lanskem šolskem letu učiteljica za tuj
jezik Angleščina bila precej odsotna, kar se ne odraža dobro pri znanju otrok. Ravnateljica
pojasni, da nadomeščanja odobri MIZŠ, krajša nadomeščanja niso odobrena in mora šola
nadomeščanje urediti znotraj razpoložljivega kadra. Trenutno je nadomeščanje prevzel anglist, ki
je zaposlen v oddelku OPB.

−

Predstavnica sveta staršev poda pripombo, da starši niso seznanjeni z delovanjem šolskega
sklada. Ravnateljica pove, da je poročilo šolskega sklada objavljeno v Letnem poročilu. Nadalje
članica poda mnenje, da odbor šolskega sklada ni deloval kot bi moral.

−

Članica odbora pove, da so imeli dva sestanka, ostalo so bile korespondenčne seje.

Zapisala: Olivera Mirković
Predsednica Sveta staršev
Vesna Šinko l. r.

4

