OSNOVNA ŠOLA METLIKA
SVET STARŠEV
ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev OŠ Metlika v šolskem letu 2019/20

Seja sveta staršev, sklicana dne 9. 12. 2019, se je pričela ob 17.00. uri.
Prisotni: 17 članov Sveta staršev, ravnateljica ga. Željka Janjac.
Opravičeno odsotni: Darja Stepan, Emilija Hribljan, Aleksandra Špindler, Emilija Badovinac
Muc, Andreja Draginc, Lidija Malešič-Mužar, Jože Kozjan.

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

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Ugotovitev prisotnosti
Sprejem zapisnika 1. seje v šolskem letu 2019/20
Izvolitev predstavnikov staršev v svet šole
Tekoča vprašanja

AD 1
Prisotnih je bilo 17 od 31 članov sveta staršev. Predlagani dnevni red je bil soglasno potrjen.

AD 2
Zapisnik 1. seje sveta staršev v šolskem letu 2019/20 je bil soglasno sprejet.
Pri 2. točki je bila prisotna ravnateljica, ga. Željka Janjac. Predstavila je postopek izbire
kandidatov za predstavnike staršev v svetu šole.
Pokomentirala je tudi izpostavljena vprašanja s 1. seje sveta staršev:
- romska problematika na podružnici Suhor: trenutno stanje ni idealno, pa tudi hujših
ekscesov ni zaznati;
- avtobus v smeri Rosalnice: romska problematika na tej relaciji ostaja odprta tema za
naslednje šolsko leto. Če bi dobili manjši avtobus, bi lahko obračal pri pokopališču.
Ravnateljica se ne strinja z izključevanjem romskih učencev, tudi pri prevozih;

- roditeljski sestanek v dveh delih: ločeno naj poteka roditeljski sestanek ob začetku šolskega
leta.
Ravnateljica je povedala, da je šola dobila dve mednarodni nagradi in sicer za film
Ganglovanje in predstavo Harry Potter in ognjeni kelih. Učenci OŠ Metlika so zasedli vsa 1.
mesta na šahovskem turnirju.

AD 3
Predsednica sveta staršev je predstavnikom razredov predstavila poslovnik in postopek izbire
predstavnikov za svet zavoda. Prisotni so se odločili za javno glasovanje.
Predlagani člani: Tjaša Štampfelj, Andrej Jerina, Velimir Ramuščak.
Prisotni so predlagane člane soglasno potrdili.

AD 4
- pot pri kolesarnici proti Pungartu je neosvetljena;
- v garderobi v šolski telovadnici je navadno steklo; predlog: nadomesti naj se ga s kaljenim
steklom; do prenove naj se obstoječe steklo zaščiti;
- zamujanje informacij od učiteljev do vodstva šole;
- težke torbe pri učencih nižjih razredov;
- stopnice, ki vodijo k šoli, niso sanirane;
- Romi so preveč zaščiteni, to je že konstantna problematika;
- pevski zbor: izpostavljeno je bilo, da učenci, ki obiskujejo pevski zbor, ne rabijo biti vprašani
pri pouku GUM oz. lažje pridobijo ocene; delajo se razlike med učenci pri ustnem ocenjevanju;
učenci, ki obiskujejo pevski zbor, imajo predmet ocenjen z oceno 5 (odlično). Starše moti
priviligiranost učencev, ki obiskujejo pevski zbor. Starši to poudarjajo že nekaj let, vendar s
strani šole ni odziva. Član sveta staršev predlaga pritožbo na oceno. Ravnateljica naj preveri,
če učiteljica dela po standardih znanja in če so navedbe resnične.
- v 4. c se v šoli ne dela dovolj, zvezki učencev so prazni. V šoli se učenci »igrajo«, doma pa so
morali delati veliko. Starši učencev so predlagali sestanek z razredničarko, vendar ga je
odpovedala. Do ravnateljice to še ni prišlo, saj starši menijo, da se bo ravnateljica postavila na
stran učiteljice.
- bralna značka pri TJA, izlet v London: izleta naj bi se udeležili le določeni učenci. Prvotno naj
bi šli vsi učenci, ki bodo obiskovali angleško bralno značko, nato pa naj bi učiteljica rekla, da
bodo šli le določeni učenci.
Sklep: zapisnik se v januarju pošlje članom sveta staršev, ki so bili prisotni na seji. Odprta
vprašanja se posredujejo ravnateljici in se jo zaprosi, da nanje odgovori predsednici sveta

staršev po elektronski pošti. Odgovori se posredujejo članom sveta staršev po elektronski
pošti.
- pohvala učencem in učiteljem, ki so sodelovali v predstavi Harry Potter. Omogoči naj se jim
nagradni izlet.

Seja se je končala ob 19.15.

V Metliki, 16. 12. 2019

Predsednica Sveta staršev: Tjaša Štampfelj

