ZAPISNIK
seje sveta staršev zavoda OŠ Karla Destovnika – Kajuha,
dne 29. 9. 2016 ob 17. uri v zbornici šole

Navzoči: Vanja Vučetič Dimitrovski, Lana Pekez, Andrej Gnezda, Katja Ronchi,
Simona Štucin, Hamze Dani Jokhadar, Barbara Lampič Merzel, Jure Denac, Miha
Škofic, Niko Verstovšek, Mateja Šuškovič, Natalija Resnik, Milenca Mijatovič, Milan
Baškovec, Jana Horvat.
Ravnateljica: Sonja Šorli, pomočnica ravnateljice Alenka Plevnik.
Opravičeno odsotni: Irena Hribar, Nina Denac.
Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda.
2. Informacije o sklepih zadnje seje.
3. Letno poročilo o delu 2015/16 (gradivo priloženo, poroča ravnateljica Sonja
Šorli).
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 (gradivo priloženo, poroča
ravnateljica Sonja Šorli).
5. Poslovnik o delu sveta staršev OŠ Karla Destovnika – Kajuha (poroča
predsednik sveta staršev, g. Miha Škofic).
6. Razno, obvestila, pobude.
Predsednik sveta staršev, g. Miha Škofic je predlagal, da se razprava o poslovniku
dela sveta staršev uvrsti na 2. točko, saj je pomembno, da poteka seja po uradni poti
po poslovniku. Prisotni na predlog niso imeli pripomb, ravno tako ne na vsebino
poslovnika, ki so ga prejeli v pregled že preje.
SKLEP 1: Poslovnik sveta staršev OŠ Karla Destovnika – Kajuha se sprejme v poslani
obliki in vsebini.
K 3. točki (prejšnja druga točka) – informacija o sklepih zadnje seje.
Gospod Škofic je opozoril, da je bil zapisnik zadnje seje poslan šele pri tokratnem
vabilu. V prihodnje naj bo zapisnik posredovan čim hitreje, po poslovniku najkasneje
v 7 dneh. Zapisniki naj bodo objavljeni tudi na spletni strani šole. Na poslani
zapisnik ni bilo pripomb.
K 4. točki

Pred poročilom ravnateljice je predstavnica Društva za preventivno delo, ga. Ana
Grašinar, predstavila vsebino mladinskih delavnic, ki jih bodo izvajali v 8. razredu
pri razrednih urah. Ker se število razrednih ur s tem programom poveča, o tem
odločajo starši. Na predlog, da se poveča število razrednih ur za 1 uro za učence 8.
razreda, starši niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli predlagani sklep. O tej
vsebini so bili tudi že obveščeni na roditeljskem sestanku 13. 9. 2016.
Ravnateljica Sonja Šorli je predstavila Letno poročilo za šolsko leto 2015/16.
Razprava je potekala ponovno o domačih nalogah, ki jih učenci ne opravljajo redno,
glede skromnega rezultata učencev 6. in 9. razreda pri NPZ (nacionalni preizkusi
znanja). Starši so bili mnenja, da je potrebno nivo znanja dvigniti. Ravnateljica je v
razpravi poudarila, da je pri učencih zaznati (vpisi v easistenta) opuščanje pisanja
domačih nalog, neudeležbo pri urah dodatnega in dopolnilnega pouka, neresno
obiskovanje priprav na NPZ in tudi samo reševanje testov, številne odsotnosti v času
pisnega in ustnega preverjanja znanja in še druga izogibanja, npr. zamujanje k
pouku. Žal si tudi starši po oddelkih niso enotni o potrebnosti pisanja domačih
nalog, saj sankcij glede tega šola nima. Vsi starši so prejeli obnovljen opomnik in
hišni red.
Predsednik sveta staršev, gospod Škofic je dodal, da mora šola več storiti, da se bo
nivo znanja pri učencih dvignil. Ravnateljica je dodala, da bodo o tem spregovorili na
naslednji konferenci. Posredovala bo mnenje učiteljev in njihova prizadevanja glede
tega vprašanja.
Glede vprašanj o težavah pri in s šolsko prehrano pri kosilu je spregovorila gospa
Marija Cvetko. Opisala je, kako se učenci pripravijo na kosilo, nekateri ga zelo dolgo
časa jedo in s tem povzročijo ohlajanje hrane. Tudi pri prehranjevanju so izbirčnil.
Hladne juhe ne dobijo. Mnogi se glede na to, kaj bi jedli in česa ne, odločajo po svojih
vrstnikih.

K 5. točki
Ravnateljica je predstavila vsebino Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17.
Poudarila je, da so vse dejavnosti (ŠD, KD, ND, TD) učitelji skrbno pretehtali in
skupaj na avgustovski konferenci predstavili. Pripravili smo veliko brezplačnih
dejavnosti in se zelo potrudili, da bodo aktivnosti dostopne vsem učencem.
SKLEP 2: Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17 se sprejme brez pripomb.
K točki 6 – razno, obvestila, pobude

Gospod Jokhadar je omenil težave s parkiranimi avtomobili in parkiranjem v bližini
šole in po celotnem naselju.
Naslednja seja sveta staršev bo predvidoma po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja
(začetek februarja).
Seja sveta staršev se je zaključila ob 19.45.
Zapisnik sta zapisali:

Alenka Plevnik
Sonja Šorli

Sestanek je vodil
predsednik sveta staršev
Miha Škofic

Ljubljana, 4. 10. 2016

