OSNOVNA ŠOLA METLIKA
SVET STARŠEV
ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev OŠ Metlika v šolskem letu 2018/19

Seja sveta staršev, sklicana dne 3. 6. 2019, se je pričela ob 17.00. uri.
Prisotni: 19 članov Sveta staršev, ravnateljica ga. Željka Janjac, pomočnica ravnateljice, ga.
Janja Jaklič in knjižničar, g. Janko Strahinić.
Odsotni: Andrej Šega, Robert Per, Martin Štubljar, Jani Kremesec, Andrej Bajuk, Barbara
Sodec, Katja Lazukin, Alen Polak, Mirjana Škof

Predsednica sveta staršev, ga. Tjaša Štampfelj, je pozdravila prisotne člane in predstavnike šole
ter pričela 2. sejo v tekočem šolskem letu.

Dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 1. redne seje in 1. korespondenčne seje v šolskem letu 2018/19
2. Pridobitev soglasja za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
za šolsko leto 2019/2020
3. Informacije ob koncu šolskega leta
4. Razno

AD 1
Predsednica sveta staršev ga. Štampfelj je predstavila zapisnik 1. redne seje in pozvala k
morebitnim dopolnitvam. Dopolnitev in pripomb ni bilo, zapisnik je bil soglasno sprejet z 19
glasovi.
Po enakem postopku je bil sprejet tudi zapisnik 1. korespondenčne seje.

AD 2
Knjižničar g. Strahinić je predstavil izbor delovnih zvezkov in komentiral cene oz. podražitev,
ki skupaj znaša 6,35 €. Vzrok za podražitev je v dvigu cen določenih založb za nekatera gradiva,
drugače pa je izbor gradiva enak kot v tekočem šolskem letu. V nadaljevanju je knjižničar podal
informacijo o tem, da bodo interaktivna gradiva v celoti financirana s strani ministrstva.
Sklep: skupna nabavna cena delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2019/2020
je bila soglasno potrjena z 19 glasovi. Šola bo pridobila ponudbe od nekaterih distributerjev
(Partner, Kopija Nova, Mladinska knjiga, DZS ..).

AD 3
Ravnateljica je predstavila šolsko leto. Večina stvari je potekala v redu oz. kakor so bile
predvidene. Poudarki:
- Akcija zbiranja starega papirja je bila uspešna. Zbranih je bilo 12 ton. Večina staršev se
strinja z novim načinom zbiranja starega papirja, ki poteka popoldne in zjutraj pred poukom.
V naslednji akciji bo tehtanje predvidoma potekalo tudi individualno po učencu in ne samo
po razredih.
- Letni delovni načrt je realiziran po načrtu.
- Obiski CŠD-jev in šola v naravi so izpeljani po načrtu in brez zapletov.
- Največ težav na OŠ Metlika je zaradi v neobiskovanja pouka in obnašanja romskih otrok.
Drugi problem je romska družina, ki se je priselila na območje šolskega okoliša Suhor.
Otroci so zelo slabo socializirani in povzročajo težave učiteljem in ostalim učencem. Šola
bo poskušala organizirati posebno varstvo v času čakanja šolskega prevoza. Šola za enkrat
situacijo še obvladuje.
- Šola je presenečena nad slabim odzivom staršev na predavanju Safe.si o varni rabi interneta.
Ravnateljica je posvarila člane sveta staršev o nevarnostih, ki pretijo pri uporabi
informacijskih tehnologij.
- Projekt FIT for KID je uspešno zaključen.
- Pričeli smo z novim projektom POGUM, ki pri otrocih vzpodbuja podjetnost. Šola je skupaj
z učenci izbrala temo »prostor«. K sodelovanju v projektu bodo povabljeni tudi starši. Več
informacij bo podanih na 1. roditeljskem sestanku v šolskem letu 2019/20.
- Rezultati NPZ za 9. razred so zelo uspešni pri fiziki, nadpovprečni pri matematiki,
podpovprečni pa pri slovenščini.
- Skupina otrok pod mentorstvom učiteljev pripravlja musical, ki bo na sporedu 21. 6. 2019 v
KC Semič. Tema je Harry Potter, vstopnina bo simbolične 3 €.
- Priprave na novo šolsko leto so v teku. Predvideva se zmanjšanje števila oddelkov.
- Jutranje varstvo bo predvidoma organizirano od 5.30. za prvi razred. Za 2. razred bo
predvidoma odobreno na podlagi vloge z upravičenim razlogom in bo plačljivo.

AD 4
Ena od članic sveta staršev je komentira, da na internetni strani šole ni fotografij z vseh
dogodkov kot so športni dnevi, naravoslovni dnevi, izleti in podobno. Ravnateljica odgovori,
da je to prosta odločitev učitelja, ki je odgovoren za program.
Seja se je končala ob 18. uri.

V Metliki, 3. 6. 2019

Predsednica Sveta staršev: Tjaša Štampfelj

