ZAPISNIK
seje sveta staršev OŠ Karla Destovnika-Kajuha, dne 22. 03. 2017 ob 17.30 uri
v zbornici šole
Navzoči:
- člani sveta staršev: Andrej Gnezda, Katja Ronchi, Simona Štucin, Hamze Dani Jokhadar,
Barbara Lampič Mrzel, Klavdija Perger, Miha Škofic, Niko Vrstovšek, Nina Denac, Mateja
Šuškovič, Natalija Resnik, Milenca Mijatovič, Milan Baškovec in Jana Horvat
- ostali prisotni: ravnateljica Sonja Šorli in zapisničarka Iris Prešeren.
Sejo je sklical predsednik sveta staršev gospod Miha Škofic.
Predlagan je bil naslednji

dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje
2. Šolska prehrana
3. Delovni zvezki
4. Razno.
K 1. točki
Člani sveta so zapisnik prejeli predhodno, pred sklicem seje in na zapisnik niso imeli pripomb.
K 2. točki
G. Škofic je skupaj z gradivom za sklic seje Sveta staršev posredoval tudi zapisnik Komisije za šolsko
prehrano. Iz krajše razprave izhaja, da otroci ne želijo jesti zelenjave, da ne marajo rib … Sklep oz.
priporočilo, ob kosilu se otrokom postreže z vodo, ne več s sokom. Člani sveta so se zavzeli za
ločevanje odpadkov. Šola v največji mogoči meri odpadke že ločuje.
K 3. točki:
G. Škofic je pripravil tabelarni pregled uporabe delovnih zvezkov na nekaj ljubljanskih osnovnih šolah
(priloga k zapisniku). ugotovljeno je bilo, da se na OŠ Karla Destovnika Kajuha uporablja veliko delovnih
zvezkov (glede na ostale šole). V razpravi je bilo podano vprašanje, ali obstaja kakšna povezava med
uporabo delovnih zvezkov preko celotne devetletke ter slabšo funkcionalno pismenostjo otrok v višjih
razredih, na katerega pa žal nimamo odgovora.
Ponovno se je razprava razvila o domačih nalogah, o tem, kdo nosi odgovornost za nedelo domačih
nalog, o možnih sankcijah za tiste, ki nalog ne opravljajo.
Ga. Šorli je prisotne ponovno seznanila z analizo učiteljev o delu oz. ne delu domačih nalog in
pojasnila, da učitelji nimajo vzvodov za kaznovanje (napr. negativna ocena….) tistih, ki nalog ne
opravljajo.
Na naslednji sestanek Sveta staršev se povabi nekatere učitelje, ki bodo predstavili svoja izvajanja in
ugotovitve v zvezi z domačimi nalogami.
Glede delovnih zvezkov pa je prevladalo stališče, da je učitelj tisti, ki oceni, kateri učni pripomočki
(torej tudi delovni zvezki) so pri delu potrebni.

Svet staršev je potrdil izvajanje mladinskih delavnic.
SKLEP:
Predstavniki naj se z razredniki domenijo o izvedbi roditeljskega sestanka, na katerem bodo razpravljali
o temah »domače naloge« in »delovni zvezki«.
K 4. točki:
g. Jokhadar je predstavil dilemo podelitve »delfinčkov« pri plavanju, katero stopnjo se komu podeli
glede na nivo znanja.
Ga. Šorli pripravi odgovor Mestne občine Ljubljana, Oddelka za šport, ki aktivnost usmerja in
nadzoruje.
Pripomba članov Sveta, da so aktivnosti za šolska tekmovanja (Kresnička) terminsko slabo
pripravljena, saj je programu težko slediti (napr. sredi zime pričakujejo nabiranje mahu…). ker šla nima
vpliva na to, bo poskrbela za vsebinsko pripombo organizatorju.
Predlaga se izvedba družabnega srečanja staršev, otrok in kolektiva šole ob pikniku, kot prvo srečanje
se predlaga čistilna akcija v organizaciji četrtne skupnosti.
Seznanitev z agresivnim vedenjem otrok v šoli in z mehanizmi, ki jih šola lahko uporabi pri
preprečevanju le-te.

Seja je bila zaključena ob 20.10 uri.
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Iris Tatjana Prešeren
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