OŠ Karla Destovnika-Kajuha
Jakčeva ulica 42
1000 Ljubljana

T: 01 520 84 89
F: 01 520 84 81
E-posta :tajnistvo@os-kdk.si

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha,
ki je bila v torek, 29. 5. 2018 ob 18.00,
v zbornici šole

Prisotni:
- ravnateljica: Sonja Šorli
- pomočnica ravnateljice: Alenka Plevnik
- učitelji: Nina Grum, Jerneja Preložnik, Petra Grünfeld Arnšek, Mojca Strmšek,
Bernarda Pirc, Urška Čarni
- člani Sveta staršev: Špela Palčar, Anja Gartner, Andrej Gnezda, Simona Štucin,
Dani Jokhadar, Nada Paunovič, Klavdija Perger, Miha Škofic, Barbara Čufer,
Nina Denac, Viktorija von Peternel, Natalija Resnik, Milenca Mijatovič, Milan
Baškovec.
Opravičeno odsotni: Mojca Novak, Niko Verstovšek, Mateja Šuškovič

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Delovni zvezki (potrditev seje)
3. Razno

Sejo je sklical predsednik sveta staršev gospod Miha Škofic.

K 1. točki: Pregled zapisnika
Gospa ravnateljica poda poročilo statistike neplačevanja (po sklepu 5 iz zapisnika
prejšnje seje), ki ga je sestavila računovodkinja Saša Burja.
Pove, da imajo tudi druge šole iz našega okoliša izgube zaradi odsotnosti učencev na
dnevih dejavnosti povezanih s prevozi otrok.
Vsi prisotni starši na seji se strinjajo, da se učencem, katerih starši javijo odsotnost vsaj
en dan prej, stroški prevoza ne zaračunajo. V kolikor odsotnost ni javljena vnaprej,
učenec plača stroške prevoza.
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Gospa ravnateljica pove, da se je zaradi problematike zbiranja nasilnih otrok pred našo
šolo, pogovarjala z gospodom Škrijeljem, ki je pripravljen šoli ponuditi pomoč glede
varovanja.
Predstavniki sveta bi želeli, da nam gospod Škrijelj pošlje ponudbo glede varovanja.
Na vprašanje problema ustnega ocenjevanja na pisni način, ki je bil izpostavljen že na
prejšnji seji (4. točka zapisnika prejšnje seje), razlago poda gospa Pirc.
Gospa Čufer izpostavi ustno spraševanje na pisni način, predvsem vidi težavo v tem,
da tudi učenci z učnimi težavami odgovarjajo na isti način, nimajo podaljšanega časa
spraševanja.
Gospod Jokhadar pove, da ne vidi smisla v ustnem ocenjevanju, če se sprašuje na tak
način ter meni, naj se potem zabeleži spraševanje kot pisno.
Zapisnik prejšnje seje je bil sprejet.
K 2. točki: Delovni zvezki
Gospa Marta Gorjup, knjižničarka, pove, da je šola prejela ponudbe za nakup šolskih
potrebščin založb DZS, MK in Kopije Nove. Starši se strinjajo, da se učencem ponudijo
vse tri ponudbe.
Na vprašanje gospoda Škofica, zakaj v 4. in 5. razredu pri predmetu angleščina, ni
delovnih zvezkov, gospa Grum odgovori, da so se za izločitev odločili, ker delovni
zvezek ponuja preveč vprašanj zaprtega tipa. Ker je cilj učenja tujega jezika v 4. in 5.
razredu tudi in predvsem opismenjevanje, bodo letos več pisali v zvezke.
Na vprašanje gospoda Škofica, zakaj ne bo delovnih zvezkov v 4. razredu pri GUM,
gospa Pirc pojasni, da ga ne potrebujejo.
Gospod Škofic pove, da ne želijo posegati v avtonomijo učiteljev, želijo pa si, da bi
učenci pri pouku več pisali, kar pa nekateri delovni zvezki tega ne dopuščajo.
Glede uporabe delovnih zvezkov in neizpolnjenosti le-teh pri predmetu GUM, od 6.
do 9. razreda, bomo za pojasnilo, zakaj uporaba delovnega zvezka namesto učbenika
(ki je v učbeniškem skladu), zaprosili učiteljico glasbe.
Starši so naredili statistiko izpolnjenih strani v delovnih zvezkih in na podlagi tega
zastavili vprašanje, ali so le-ti res potrebni ali bi zadostovali samo učbeniki.
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Na vprašanje gospe Čufer, ali pri matematiki obstaja učbenik, gospa Čarni odgovori,
da uporabljajo samostojni delovni zvezek, ki ima tudi elemente učbenika in je v njem
bistveno več nalog za reševanje, kakor v učbeniku.
Gospod Jokhadar ponovno vzpostavi problematiko ne pisanja v zvezke, želi si, da bi
bili naši otroci konkurenčni učencem drugih šol.
Gospod Škofic pozdravi razmišljanje nekaterih učiteljev o opustitvi uporabe delovnih
zvezkov.
SKLEP 1: Svet staršev z 9 člani za in 1 članom proti, potrdi skupno nabavno ceno
izbora delovnih zvezkov, ki so jih za šolsko leto 2018/2019 predlagali strokovni
aktivi.

K 3. točki: Razno
V letošnjem letu se zaključuje mandat dveh članov, za glasovanje o dveh novih
predstavnikih članov sveta staršev za svet šole se izvede korespondenčna seja.
Šola se pozanima o dopustnosti zadrževanja psov na šolskem igrišču.
Gospod Jokhadar pove, da se kljub postavitvi ograje opaža, da otroci le-to preskakujejo
in se zadržujejo na območju šole.

Seja Sveta staršev se je zaključila ob 20:00.

Ljubljana, 08.06.2018

Zapisnik je pisala
Alenka Plevnik

Sejo je vodil predsednik sveta staršev
Miha Škofic
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