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

Datum: 03.06.2020
Evidenčna številka: 900-1/2019-8

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

Prisotni predstavniki šole: Jožica Repše, Marina Sokolovič
Prisotni predstavniki oddelkov: Darja Levstik, Barbara Sintič, Gregor Mercina, Maja Adanič Selčan, Emina
Sivac, Vesna Šinko, Maja Marinčič, Timotej Sitar, Primož Pintar, Silvija Umek Toth, Tamara Krulec, Tanja
Pribožič, Melita Kranjčevič, Ellen Kerin, Alenka Peterle, Primož Stropniki, Vesna Pirc, Slavica Zagrajšek,
Darinka Mavsar, Tanja Jarkovič, Primož Habinc, Nino Moravac, Katja Veličevič, Olivera Mirkovič, Natalija
Arh, Darja Salmič, Maja Preskar, Špela P. Turšič, Matija Špacapan, Jože Božič.
Opravičeno odsotni: Barbara Podbršček, Jana Vizler
Odsotni: predstavniki 2.c, 4.a

Svet staršev šole se je sestal v ponedeljek, 03. 06. 2020 ob 18.00 uri v zbornici OŠ Leskovec pri Krškem.
Predsednica Sveta staršev šole je dala na glasovanje dnevni red. Dnevni red je bil soglasno potrjen.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. sestanka Sveta staršev
2. Potrditev izbora delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021
3. Razno (tekoča problematika, pobude, pohvale…)

K točki 1 (Potrditev zapisnika):
Predsednica Sveta staršev ga. Šinko je dala na glasovanje potrditev zapisnika iz 2. 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 2. sestanka Sveta staršev OŠ Leskovec pri Krškem
za šolsko leto 2019/20.

K točki 2 (Potrditev delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021):
Predstavljen je bil izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2020/2021. Nakup delovnih zvezkov za učence 1.
triade v celoti krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pri posameznih razredih so določene
novosti:
-

4. razred – ni več samostojnega delovnega zvezka za družbo
5. razred – izdaja delovnega zvezka s plusom
6. razred – novost Moja prva kuharska knjiga za gospodinjstvo in samostojni delovni zvezek za
naravoslovje Dotik narave
7. razred – THINK delovni zvezek za angleščino
8. razred – delovni zvezek za fiziko
9. razred – pri angleščini ostane delovni zvezek Project

Največ pripomb so imeli predstavniki pri nakupu gradiva za tehniko in tehnologijo v 6., 7. in 8. razredu, ker
želijo, da se uporabljajo materiali, ki jih imamo doma. V nasprotnem primeru lahko tudi šola kupi potreben
material za posamezne izdelke. Prav tako so bile pripombe pri potrditvi Moje prve kuharske knjige, ker so
recepti dostopni na internetu.
Sklep 2:
Svet staršev OŠ Leskovec pri Krškem ne potrdi Moje prve kuharske knjige za gospodinjstvo v 6. razredu
in Prave tehnike za 6., 7. in 8. razred pri predmetu tehnika in tehnologija. Svet staršev OŠ Leskovec pri
Krškem ostali delovne zvezke soglasno potrdi.

K točki 3 (Razno):
 Predlog starša 1. triade, da se po asfaltu (krog okoli šole – intervencijska pot) narišejo igre za otroke.
Pobuda tudi, da se tudi po šoli – na stopnice napišejo angleške besede, matematični izrazi….
 Predstavnica staršev 9. razreda opozori, da so bile težave z avtobusnimi prevozi, ker je bilo na avtobusu
preveč otrok. Prav tako opozori, da se otroci, ki čakajo avtobuse družijo in sprašuje kako je lahko
zagotovljena varnostna razdalja med njimi. Ravnateljica pojasni, da se v šoli ne izvajajo izbirni predmeti
in interesne dejavnosti, zato je tudi urnik temu prilagojen in je več otrok, ki skupaj čakajo avtobuse.
Glede prevozov potekajo pogovori z Občino Krško in podjetjem Nomago.
 Pohvale staršev učiteljem za podajanje učne snovi v času Covid – 19 na razredni stopnji (1.a, 1.b, 1.c,
2.a, 2.b, 2. VP, 3.a, 3.b, 3.d, 4.b, 5.b, 5.c, 5.d, 6.b, 7.c, pohvale predmetnim učiteljem Mariji Simončič,
Tatjani Kerin, Marjeti Košir). V razpravi je bilo ugotovljeno, da so razredni učitelji imeli več stika z učenci
preko različnih aplikacij (1. do 6. razred), na predmetni stopnji je bil stik preko zoom-a pri matematiki,
angleščini in slovenščini.

 Predstavnica 7.c razreda posebej pohvali delo razredničarke in celotnega učiteljskega zbora. Predlaga,
da se spletna učilnica uporablja še naprej za dodatne naloge za utrjevanje snovi. V razpravi je bilo
dogovorjeno naj posamezni učitelj naloge objavlja, v kolikor želi.
 Predstavnik 6.razreda želi vedeti kako se ocenjuje obrabljenost učbenikov. Pojasnjeno je, da so zadnja
leta na trgu učbeniki zelo slabe kvalitete. V primeru, da je učbenik uničen, se zaračuna odškodnina.
Neprimerni učbeniki gredo v odpis. Težava je tudi v tem, da učbeniki niso zaviti.
 Straši 8. razredov povedo, da je bilo premalo oz. sploh ni bilo stika z učitelji pri predmetih fizika, kemija
in biologija.
 Predstavniki 6. in 8. razreda pojasnijo, da so imeli učenci pri pisnem testu iz glasbene umetnosti veliko
težav, saj je bil test zelo zahteven, snov pa ni bila pojasnjena s strani učitelja. Ravnateljica predlaga, da
se skliče sestanek predstavnikov razredov in učitelja.
 Predstavnike 9. razredov je zanimalo kako bo z valeto. Ravnateljica pojasni, da bo valeta 12.6., prav
tako pove, da je precej staršev proti izvedbi valete. Predstavniki povedo, naj se učenci sami odločijo,
kakšno valeto želijo.
 Predstavnik 9.b razreda pove, da so pogrešali informacije s strani razrednika, ki je bil v kontaktu samo
z učenci.
 Starši predlagajo šoli naj poda pobudo na pristojno ministrstvo, da se predmeti glasbena umetnost,
šport in likovna umetnost ne ocenjujejo s številčnimi ocenami.
 Predstavnico 4. razreda zanima ali se bodo v naslednjem šolskem letu učenci delili. Ravnateljica pojasni,
da se bodo delili učenci sedanjih 4. razredov, sedanjih 5. razredov in najverjetneje tudi učenci sedanjih
3. razredov.
 Predstavnica sprašuje ali se bodo izvajala testiranja učencev za nadarjene. Ravnateljica pove, da bodo
testiranja opravili.
 Starši sprašujejo ali se bo opravila analiza predelane snovi v času Covid-19 in kako bo v naslednjem
šolskem letu.
 Starši pojasnijo, da imajo učenci težave pri angleščini zaradi podajanja snovi pri učiteljici Ireni Strojanšek
in težave pri učiteljici Pjerini Hodnik, ki je nesramna do učencev.
 Pohvala ga. Meti učiteljici 4. c razreda za odlično komunikacijo in delo v času pouka na daljavo.

Sestanek Sveta staršev šole je bil zaključen ob 19.30 uri.

Zapisala: Natalija Arh
Predsednica Sveta staršev za šolo
Vesna Šinko l.r.
Vročiti:



Članom sveta staršev
Jožica Repše, ravnateljica šole

