OSNOVNA ŠOLA METLIKA
SVET STARŠEV

ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev OŠ Metlika v šolskem letu 2018/19
Seja sveta staršev, sklicana dne 25. 9. 2018, se je pričela ob 16.30 uri.
Prisotni: 27 članov Sveta staršev, ravnateljica ga. Željka Janjac, pomočnica ravnateljice ga. Janja Jaklič.
Odsotni: Velimir Ramuščak, Jani Kremesec, Mirjana Škof.
Ravnateljica ga. Željka Janjac je pozdravila prisotne člane Sveta staršev ter pričela 1. sejo v novem
šolskem letu.

Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Seznanitev z nalogami Sveta staršev
3. Volitve predsednika in podpredsednika Sveta staršev
4. Volitve nadomestnega člana Sveta zavoda OŠ Metlika
5. Obravnava LDN za šolsko leto 2018/19
6. Tekoča vprašanja

AD 1
Ravnateljica je ugotovila, da je na seji prisotnih 27 članov Sveta staršev. Starši so se predstavili. Za
zapisnikarja je določila Tjašo Štampfelj.
Ravnateljica je starše seznanila z odstopom ge. Azre Adrovič s položaja predsednice Sveta staršev in
prebrala njeno odstopno izjavo.
AD 2
Ravnateljica je predstavila naloge Sveta staršev (66. člen ZOFVI). Vprašanj ni bilo.
AD 3
Ravnateljica je predstavila način glasovanja za predsednika in podpredsednika SS (10. člen Poslovnika
Sveta staršev). Za predsednico Sveta staršev starši predlagajo Tjašo Štampfelj, za podpredsednico
Alenko Misja.
Sklep: za predsednico Sveta staršev OŠ Metlika se potrdi Tjašo Štampfelj, za podpredsednico Alenko
Misja.
AD 4
Ker se je predstavnica staršev v Svetu zavoda odselila, je bilo treba izbrati novega predstavnika, z
mandatom do januarja 2020. Starši so za ta položaj predlagali novo predsednico Sveta staršev.

Sklep: za predstavnico staršev v Svetu zavoda se potrdi Tjašo Štampfelj.
AD 5
Ravnateljica je predstavila izvleček LDN 2018/19 in zgibanko z osnovnimi informacijami.
Poudarki:
ŠOLSKI KOLEDAR:
- govorilne ure so praviloma drugi ponedeljek v mesecu (razen izjemoma: počitnice, prazniki),
- delovne sobote (29. 9. 2018 namesto 24. 12. 2018, 2. 2. 2019 dodatna delovna sobota, 11. 5. 2019
namesto 3. 5. 2019),
- ravnateljica je pojasnila, da so bile dejavnosti v CŠOD za 4. in 7. razred v septembru izvedene zato,
ker je veliko povpraševanje po CŠOD,
- poteka projektni teden za učence 9. razreda (24.–28. 9. 2018),
- 150 let gasilstva na Slovenskem: 26. 9. 2018 bo sestanek z Gasilsko zvezo, kjer se bodo dogovorili,
ali bo šel razpis likovnega in literarnega natečaja na državni nivo,
- do 15. 10. 2018 bo potekala zbiralna akcija papirja; spodbudimo še ostale starše k zbiranju,
- 12.–16. 11. 2018 – mednarodni dan strpnosti,
- 31. 1. 2019 – konec 1. ocenjevalnega obdobja,
- 2. 2. 2019 (delovna sobota) – dan šole, prireditev ob 160. obletnici rojstva Alojzija Gangla,
- 18.–22. 2. 2019 – zimske počitnice,
- 4.–6. 3. 2019 – smučarski tečaj za učence 6. razredov; ravnateljica je povedala, da je bil v lanskem
šolskem letu odziv staršev na tečaj zelo dober,
- nacionalno preverjanje znanja: 7. 5. 2019 slovenščina, 9. 5. 2019 matematika, 13. 5. 2019 angleščina
(6. razred), fizika (9. razred),
- šola v naravi za učence 5. razredov bo konec maja ali v začetku junija (šola še nima potrjenega
termina) v Baški na Krku,
- prireditev Poj, igraj, pleši bo junija 2019.
ORGANIZACIJA POUKA:
- začetek ob 7.30 (predura),
- 24 obveznih izbirnih predmetov, 6 neobveznih izbirnih predmetov v 1. in 2. triadi; ker je v 3. triadi
veliko obveznih izbirnih predmetov, neobvezni učencem niso bili ponujeni,
- 39 interesnih dejavnosti; velik interes med učenci je zlasti pri računalništvu, hitrem računanju in
Kresnički; nov je zgodovinski krožek,
- ekskurzije so že vrsto let nespremenjene, še vedno pa ni načrtovan obisk Prekmurja, ki je preveč
oddaljeno.
SAMOEVALVACIJA:
- projekt Učenec učencu – medsebojna pomoč učencev; učenci imajo na razpolago različne šolske
prostore (kabineti),
- zamaške se bo zbiralo tudi v tem šolskem letu; trenutno se izbira učenca, ki mu bo namenjen
izkupiček denarja od zbranih zamaškov; ravnateljica je prosila, naj razmislimo, ali poznamo koga, ki
bi potreboval pomoč, in informacijo posredujemo šoli.
PREDNOSTNA NALOGA: Šola brez odvečnih odpadkov
- želja je zmanjšati porabo plastike v šoli, zato šola išče načine, kako se izogniti uporabi plastične
embalaže,
- pri malici se uporablja kovinski pribor (nekaj kosov na oddelek), učenci s tem niso najbolj
zadovoljni; ravnateljica je povedala, da učencem pri jedi ni treba hiteti, saj odmor za malico traja
25 minut.

PROJEKTI:
- FIT4KID,
- Za kakovost slovenskih učbenikov (povezava do projekta je na šolski spletni strani),
Gospod Jože Gosenca je pripomnil, da imajo učenci pri matematiki v 3. razredu 5 učbenikov in da bi
bilo bolje, da bi pri pouku več pisali. Ravnateljica je pojasnila, da se učitelji avtonomno odločajo o
uporabi učbenikov in delovnih zvezkov. Povedala je tudi, da je poplavo gradiv prinesla devetletna
osnovna šola, kjer je poudarek na pridobivanju informacij iz različnih virov.
- Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem
v osnovnih šolah: OŠ Metlika je implementacijska šola, mentorska pa OŠ Belokranjskega odreda Semič,
- Rastem s knjigo,
- Kulturna šola,
- Branje brez meja,
- Šolski vrt: pridelki se uporabljajo v šolski kuhinji,
- Planetu Zemlja prijazna šola.
AD 6
Interesna dejavnost šah se bo zaradi prevelikega števila prijav izvajala za učence od 3. razreda.
Jutranjega varstva za učence 2. razreda ni. Izjemoma je bilo sprejetih 6 učencev, katerih starši so podali
pisno vlogo. Če bi bila izražena želja za več kot 10 učencev, bi lahko jutranje varstvo za drugošolce
organizirali kot nadstandardno storitev, za katero bi bilo treba plačati. Sklep: prijavnica za jutranje
varstvo se bo maja 2019 izdala tudi za učence 2. razredov.
Vloga za jutranje varstvo na podružnici je bila na MIZŠ zavrnjena, saj so v 1. razred vpisani samo 4
učenci. Ravnateljica se je obrnila na občino, ki je poskrbela, da se jutranje varstvo izvaja tudi na
podružnici.
Ravnateljica je pozvala starše iz istih lokacij, naj se pri prevozih otrok v šolo in iz šole povežejo med
seboj, saj zaradi gradbenih del na Pungartu primanjkuje parkirnega prostora.
Andreja Draginc je povedala, da imajo straši težave s prevzemanjem otrok v podaljšanem bivanju ob
15.45. Veliko staršev je namreč zaposlenih v Novem mestu in težko pridejo v šolo do 15.45. Predlaga,
da bi se podaljšano bivanje podaljšalo do 16.00.
Na podružnici naj bi prihajalo do slabe volje učiteljic v PB, saj le en učenec ostaja v šoli po 15.00 uri.
Robert Per je povedal, da učenci, ki se vozijo na Suhor, po 5. šolski uri nimajo dovolj časa za kosilo, saj
se podaljšuje pouk pri urah TJA (5. in 7. razred). Težava je tudi pri obiskovanju interesnih dejavnosti.
Ravnateljica bo informacijo preverila. Povedala je tudi, da na šoli razmišljajo, da bi imeli dva odmora
za kosilo in da bi bila sprememba možna s 1. 2. 2019. Starši so predlagali tudi premik odhoda avtobusa,
ravnateljica bo preverila, ali je to mogoče. Ravnateljica je pojasnila, da do gneče pri kosilu prihaja zaradi
premajhne kapacitete šolske kuhinje, ki je primerna za pripravo 220 kosil, naročenih pa je kar 460 kosil.
Starši so povedali, da naj bi učenci med prevozom iz šole na 3. avtobusu stali.
Starši so opozorili, da se dopolnilni pouk MAT pokriva z uro ŠVZ, zato učenci dopolnilnega pouka ne
morejo obiskovati.
Aleksandra Špindler je povedala, da v jutranjem varstvu ni bilo učiteljice. To naj bi se dogajalo tudi v
lanskem šolskem letu. Ravnateljica je pojasnila, da je prišlo do izrednega dogodka in so v razred poslali
drugega učitelja.
Seja je bila končana ob 17.50.

V Metliki, 25. 9. 2019

Zapisala: Tjaša Štampfelj

