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Zapisnik Seje sveta staršev OŠ Karla Destovnika – Kajuha
Datum: 4. 10. 2018 v učilnici 17
Ura: 18.00 do 20.30
Prisotni: predstavniki staršev oddelkov od 1. do 9. razreda, glej listo prisotnih.
Drugi prisotni: Sonja Šorli, ravnateljica, Marija Tratnik Rupar, Marko Brumen.
Opravičeno odsotni: Katja Ronchi, Andrej Gnezda, Nina Denac.
Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Pregled zapisnika prejšnje seje (6. 3. 2018)
3. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2017/18.
4. Seznanitev z Letnim delovnim načrtom šole za leto 2018/19
5. Volitve
6. Pobude in predlogi
K 1. točki:
Predsednik Sveta staršev je predlagal dnevni red, ki so ga prisotni potrdili.
K 2 . točki
Pri pregledu zapisnika prejšnje seje je predsednik pozval ravnateljico, da še ni prejel
pojasnila glede DZ ali učbenika za glasbo.
Gospa Marija Tratnik Rupar, ki poučuje GUM na šoli je pojasnila, zakaj se je odločila
za samostojni DZ, katerega stroške nosijo starši učencev in ne za učbenik, ki bi
moral biti zagotovljen s strani šolskega sklada.
Za Rokusove samostojne delovne zvezke od 4. do 9. razreda sem se odločila, ko
sem lahko pregledala vse učbenike in delovne zvezke za glasbeno umetnost, ki se
smejo uporabljati v devetletki.
So nazorni, v skladu z učnim načrtom, opremljeni z zvočnimi primeri in pesmarico, z
izbranimi pesmicami, ki so tudi povezane s snovjo, ki jo obravnavamo. Zraven eučbenika, do katerega imam dostop, je večja usmerjenost učencev za delo, petje,
poslušanje in ponavljanje.
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Gospod Jokhadar je ponovno zastavil vprašanje glede parkiranja pred šolo in
stolpnico na Jakčevi 43. Ravnateljica je odgovorila, da smo o tem vprašanju
razpravljali že v mesecu marcu (poslan je bil zapisnik), šola ureja ta problem tako, da
večkrat pokličemo mestno redarstvo. Starši so predlagali, naj tako storijo tudi
posamezniki.
K 3. točki
Ravnateljica je prisotne seznanila z vsebino poročila za leto 2017/18. K podrobni
razlagi rezultatov NPZ je povabila gospoda Marka Brumna, ki je predstavil rezultate
za 6. in 9. razred za matematiko, naredil primerjavo obeh oddelkov 6. in 9. razredov
in njihov napredek od 6. do 9. razreda. Grafično je prikazal tudi rezultate za
slovenščino za 6. in 9. razred. Opisno razlago sta pripravili slovenistki ga. Petrič in ga.
Strmšek in je priloga poročila. Svet staršev je pozdravil in pohvalil izčrpno analizo tako
g. Brumna, kakor tudi poročilo učiteljic slovenščine.
K 4. točki
Ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2018/19. Za vse
dejavnosti (KD, ND, ŠD, TD) je navedla tudi približne cene in nato skupno ceno, ki
naj bi bila za posamezen razred strošek, ki ga plačajo starši. Predstavniki sveta
staršev na predlagano vsebino niso imeli pripomb. Nekateri bi želeli, da šola
organizira več ekskurzij ali taborov. Povedali smo, da smo to včasih imeli
organizirano, vendar smo morali zaradi slabše udeležbe in finančnih težav staršev
zmanjšati število dejavnosti.
K 5. točki
Predsednik sveta staršev, gospod Miha Škofic, je pojasnil, da so opravili
korespondenčno sejo, na kateri so predlagali in izvolili dva nova člana za v svet
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zavoda. Izvoljena in potrjena sta bila Miha Škofic in Vanja Vučetić Dimitrovski. Oba
sta podpisala soglasje h kandidaturi.
K 6. točki
Gospod Jokhadar je komentiral, da se mu ne zdi v redu odločitev aktiva učiteljev 2.
triletja, da ne bodo omogočali učencu, ki je dobil negativno oceno za pisni izdelek ali
ustno spraševanje, popravljanje ocene. Učiteljice so pojasnile, da vsakdo lahko oceno
popravi z naslednjim pisnim preizkusom. Največkrat so starši tisti, ki učenca
nagovarjajo k popravljanju ocen.
Naslednje vprašanje je gospod Jokhadar zastavil glede seznama šolskih
računalnikov; le-tega naj bi mu učiteljica Čarni poslala, a ga ni prejel. Izkazalo se je,
da je bil seznam z zapisnikom in poročilom MOL glede parkiranja poslan 6. 3. 2018.
Vprašal je tudi, če se že kaj ve, kdaj bomo spet dobili obnovljen spomenik pred šolo.
Gospa Unetič opozarja, da čistilke ne dovolijo, da učenci, ki imajo interesno dejavnost
po 15. uri, odidejo po svoje stvari v garderobo kasneje, ampak si jih morajo že preje
odnesti v garderobo pri telovadnici.

Ljubljana, 12. 10. 2018
Zapisala: Sonja Šorli

Predsednik sveta staršev
Miha Škofic
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