Svet staršev šole
OŠ Leskovec pri Krškem
Pionirska cesta 4a
8273 Leskovec pri Krškem

Datum: 3. 2. 2020
Evidenčna številka: 900-1/2019-5

ZAPISNIK
2. sestanka sveta staršev šole za šolsko leto 2019/2020

Prisotni predstavniki šole: Jožica Repše, Daniela Janušić in Zoran Zlatič
Prisotni predstavniki oddelkov: Darja Levstik, Barbara Sintič, Maja Adanič Selčan, Vesna Šinko, Silvija Umek
Toth, Jana Vizler, Jurgen Racman, Tanja Pribožič, Ellen Kerin, Alenka Peterle, Primož Stropniki, Slavica
Zagrajšek, Darinka Mavsar, Tanja Jarkovič, Primož Habinc, Nino Moravac, Natalija Arh, Darja Salmič, Špela
P. Turšič, Matija Špacapan, Jože Božič.
Opravičeno odsotni: Maja Marinčič, Maja Preskar, Grega Mercina, Aleksandra Fabjančič in Vesna Pirc.
Odsotni: predstavniki 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 3.d, 4.c, 7.b in 7.c.

Svet staršev šole se je sestal v ponedeljek, 3. 2. 2020 ob 18. uri v zbornici OŠ Leskovec pri Krškem.
Na začetku sestanka, ob 18. uri, je predsednica sveta staršev šole ga. Vesna Šinko pozdravila dve
predstavnici sveta staršev vrtca (predsednico in podpredsednico), ki sta se udeležili sestanka zgolj
informativno.
Predsednica sveta staršev šole je dala na glasovanje dnevni red. Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 1. sestanka Sveta staršev
Šolski sklad
Predavanje za starše
Razno

K točki 1 (Potrditev zapisnika):

Predsednica sveta staršev ga. Šinko je dala na glasovanje potrditev zapisnika iz 1. sestanka sveta staršev v
šolskem letu 2019/20.
Vsi prisotni so zapisnik potrdili z dvigom rok.
Sklep 1:
Svet staršev OŠ Leskovec pri Krškem potrjuje zapisnik 1. sestanka Sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem
za šolsko leto 2019/20.

K točki 2 (Šolski sklad):
Ga. Daniela Janušić, ki je predsednica šolskega sklada, je podrobneje predstavila delovanje šolskega sklada.
Šolski sklad je sestavljen iz treh predstavnikov šole (Iztok Pirc, Eva Kink Žerjav in Jasmina Mlakar) ter treh
predstavnikov staršev (Slavica Zagrajšek, Vesna Pirc in Karin Drenik). Mandat traja 4 leta. V oktobru 2019
so se sestali in natančneje definirali kako bodo zbrana sredstva porabljena. Predvsem se sredstva namenijo
za plačilo šole v naravi za otroke, ki prihajajo iz socialno šibkejšega okolja, sofinancirajo se programi za
nadarjene otroke ter sredstva delno vlaga tudi v nakup šolske opreme in pripomočkov. Dogovorili so se,
da je vsak oddelek upravičen do porabe zneska v vrednosti 200€ za potrebe izletov, nakupa materiala in
podobno.
Sredstva se v šolski sklad nalagajo iz treh virov in sicer:
- donacije okoliških podjetij in posameznikov;
- prostovoljni prispevki preko poziva staršev otrok ter
- dobrodelna prireditev na vsaki 2 leti.
Trenutno stanje na tekočem računu šolskega sklada znaša 4889,39€.
Sklep 2:
Predstavniki šolskega sklada se bodo še naprej trudil in aktivno sodelovali pri pridobivanju novih
sredstev, saj bo tako lahko bilo še večje število otrok deležnih pomoč pri izvajanju nadstandardnih
programov.

K točki 3 (Predavanje za starše):
Predsednica sveta staršev ga. Šinko predstavi problematiko izvajanja predavanj namenjenih predvsem
staršem učencev šole. Organizirana predavanja so čedalje slabše obiskana, teme predavanj niso dovolj
zanimive, izbira predavateljev večkrat ni posrečena.
Ravnateljica obrazloži, da je nabor predavanj pridobljen s strani Ljudske univerze, ki tudi financira ta
predavanja (financira jih Občina Krško preko LU). Dejstvo je, da najbolj strokovno podkovanih in za javnost
najbolj zanimivih predavateljev na teh seznamih ni, saj se oni promovirajo samostojno in so tudi zelo dragi.
Letošnje predavanje je bilo ponesrečen izbor. Vsebina predavanja ni bila skladna z naslovom predavanja.
Ravnateljica predlaga, da se za nekatere aktualne teme raje izkoristi šolsko svetovalno službo, ki je

sestavljena iz odličnih strokovnjakinj, ki lahko te teme samostojno odpredavajo. Predavanja preko LU naj
se omejijo na minimum in se raje sredstva nameni za eno kvalitetno predavanje (Juhant, Godina,…).
Podana je bila pohvala ga. Meliti Zagorc Vegelj, ki je odlično izvedla predavanja za 5. in 9. razrede.
Podravnatelj pove, da zadnje predavanje ni bil dober izbor, vendar so včasih predavanja dobra, včasih pa
malo manj. Poudari, da je sodelovanje staršev s šolo tudi na ostalih področjih in leta v leto slabša
(premajhen odziv na razne ankete, vprašalnike, pobude, predlogi,…)
Sklep 3:
Predstavniki oddelkov bomo na razrednih urah izpostavili zgoraj omenjeno problematiko ter na tak
način poskušali starše vzpodbuditi za bolj aktivo sodelovanje s šolo. Šola se bo bolj promovirala preko
svetovnega spleta (facebook), kjer se lahko ustvarijo dogodki, da so starši ažurneje obveščenih o
predavanjih, prireditvah v šoli.

K točki 4 (Razno):
 Pohvala ekipi OŠ Leskovec – Male sive celice ter posebna zahvala ga. Meliti Zagorc Vegelj za mentorstvo
ekipi.
 Starši sprašujejo ali se bo šola v naravi izvedla glede na to, da je veliko odsotnosti zaradi bolezni?
Podravnatelj je odgovoril, da se vseskozi spremlja vremenska napoved in, da ima šola možnost
prestaviti termin za šolo v naravi v prvo polovico meseca marca.
 Starši osmih razredov sprašujejo kako je stanje z Juco, kitajsko deklico, ki se vrača iz Kitajske nazaj v
Leskovec? Starši in ravnateljica so v stalnem kontaktu z očetom, ki je zelo zaskrbljen, kako se bo njegova
družina vrnila iz Kitajske nazaj v Slovenijo. Šola je kontaktirala Nacionalni inštitut za zdravje in se
pozanimala o morebitnih posebnih ukrepih zaradi Coronavirusa. Zaenkrat posebni ukrepi, ki bi jih
morala izvajati šola, niso potrebni.
 Podravnatelj opozarja, da je treba biti pozoren, da zadeva glede Coronavirusa in Jucove družine ne pride
do neobvladljivih razsežnosti na svetovnem spletu oz., da ne bo prišlo do kakšnih poniževalnih in
neprimernih objav.
 Pohvala ekipi interesne dejavnosti – Planinci. Mentorice se res zelo trudijo in znajo motivirat otroke, ki
z veseljem hodijo na krožek.
 Podravnatelj pohvali otroke, ki so se namesto drsanja v Čatežkih Toplicah (drsanje je odpadlo zaradi
pretoplega vremena), podali na pohod. Bili so zelo potrpežljivi in vztrajni.
 Podana je bila pripomba, da starši otrok, ki so bili bolani, niso bili pravočasno obveščeni, da morajo biti
otroci primerno obuti zaradi pohoda. Dogovori se, da v takšnih primerih učitelji pošljejo obvestilo
staršem preko LoPolis-a ali elektronske pošte.
 Podano je bilo vprašanje ali je možno, da imajo otroci, ki ne jedo sendvičev (žemlja + salama), možnost
izbrati drugo vrsto malice. Ravnateljica pove, da na dneve, ko so organizirani izleti, v šolski kuhinji vedno
pripravijo zapakirane sendviče. Če otroci tega ne marajo, naj si primerno malico prinesejo s sabo.
 Starš opozori glede spremenjenega prometnega režima ter ima pripombe na obvestilo šole, ki je
slikovno prikazalo, kaj se smatra za nepravilno parkiranje. Zanima ga kakšni pa so primeri pravilnega
parkiranja. Ne zdi se mu prav, da zaposleni v šoli parkirajo na parkiriščih tik pred šolo in, da ima
ravnateljica svoje lastno parkirno mesto. Vzori vlečejo in zaposleni bi morali parkirati za šolo ali na

makadamskem parkirišču pod cerkvijo. Podravnatelj odgovori, da je problem družbe nasploh, da le ta
želi vse »od vrat do vrat« in, da se noben ne želi prilagodit in več uporabljati peš poti. Dejstvo je, da se
miselnost glede mobilnosti ljudi počasi spreminja in, da je potrebno pri takšnih ureditvah le vztrajati.
Šola je v zadnjih letih ogromno naredila glede varnosti otrok v prometu v neposredni okolici šole in na
šolskem dvorišču.
 Starši opozorijo, da se pojavljajo težave pri odlaganju starega papirja v kontejner, ki je lociran na
ploščadi pred vhodom na prvo stopnjo. Z avtom je namreč potrebno pripeljati čisto do kontejnerja in s
tem se ogroža otroke. Ravnateljica pove, da kontejnerja za zbiranje starega papirja ne morejo prestaviti
saj so v preteklosti imeli slabe izkušnje, ker so se kontejnerji hitreje praznili kot polnili. Ureditev glede
zbiranja starega papirja zaenkrat ostaja takšna kot je.
 Ravnateljica pove, da je bilo podrobneje spremljano delanje domačih nalog predvsem v viških razredih.
Ugotovljeno je bilo, da je stanje porazno, saj večina učencev ne dela domačih nalog. Seveda so tudi
izjeme, vendar redke. Ugotovljeno, da je ca 80 % učencev ne dela domačih nalog. Ukrepa za nedelanje
domačih nalog ni, saj se le to ne sme ocenjevati. Delovne naloge so obvezne, vendar brez ukrepa. Z
delanjem domačih nalog se ponovi snov, ki se jo razlaga pri pouku. Delanje domače naloge je dobro saj
se le tako lahko pripraviš na test. Šola bo v naslednjem šolskem letu, delanje domače naloge, dala za
prednostno nalogo. Učitelji bodo morali domače naloge pregledovati ter v primeru neopravljanja nalog,
takoj obvestiti starše.
 Izrečena je bila pohvala učiteljem v podaljšanem bivanju, ki redno pregledujejo domače naloge.

Sestanek sveta staršev šole je bil zaključen ob 19.15 uri.

Zapisala: Silvija Umek Toth
Predsednica sveta staršev za šolo
Vesna Šinko l. r.
Vročiti:



Članom sveta staršev
Jožica Repše, ravnateljica šole

