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Domžale, 5.12.2011

Zadeva: POROČILO O DELU SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE
V ŠOLSKIH LETIH 2007/08, 2008/09, 2009/10 in 2010/11

Z zaključkom šolskega leta 2010/11 se je zaključil štiriletni mandat sveta staršev OŠ Domžale, ki se je pričel v
šolskem letu 2007/08. Šlo je za prvi štiriletni mandat sveta staršev OŠ Domžale v skladu s »Poslovnikom o
delu sveta staršev OŠ Domžale, sprejetim na seji 6.2.2007«.
V tem mandatu se je sestava sveta staršev spreminjala, saj so predstavnike 9. razredov prejšnjega šolskega
leta, zamenjevali predstavniki novih 1. razredov. Do sprememb je prihajalo tudi pri 6. razredih, saj se ob
vključitvi učencev iz POŠ Ihan razredi sestavijo na novo. Poleg že opisanih je bilo nekaj zamenjav zaradi
odstopov nekaterih predstavnikov, v nekaterih primerih pa v začetku tudi zaradi nepoznavanja dejstva, da je
mandat štirileten in ne enoleten.
Zaradi zagotovitve višje udeležbe na sejah in posledično lažjega zagotavljanja sklepčnosti, so bili od šolskega
leta 2008/09 voljeni tudi namestniki predstavnikov, ki lahko na seji nadomeščajo odsotnega predstavnika
razreda.
V šolskih letih 2007/08 in 2008/09, je svet staršev kot predsednica vodila Mateja Karlin-Sambolec, v šolskih letih
2009/10 in 2010/11, pa Irena Deželak. Podpredsednik sveta staršev je bil v celotnem mandatu Bojan Ravnikar.
Predstavniki sveta staršev v svetu šole so bili Anica Povirk, Bojan Ravnikar in Jože Zevnik.
Svet staršev OŠ Domžale je aktiven tudi širše in je v aktiv svetov staršev osnovnih šol Domžalsko–
Kamniškega območja imenoval svoje predstavnike. V tem koordinacijskem organu so svet staršev OŠ
Domžale v prejšnjem mandatu predstavljali Marko Ručman, Barbara Gerbec Rozman in Marjan Šalamun.
Ob konstituiranju obeh organov, v šolskem letu 2009/10, je svet staršev imenoval svoje predstavnike tudi v
»Pritožbeno komisijo« (Marjan Šalamun in Tomaž Skobe) in v »Skupino za prehrano (Igor Zupan). Slednja se
od ustanovitve še ni sestala. Ustanovitveni sestanek bi moral sklicati ravnatelj.
V mandatu 2007-2011 je svet staršev vsako leto obravnaval predlog LDN, podal svoje mnenje, in predlagal
izboljšave, ki so jih predstavniki staršev v svetu šole zastopali ob obravnavah in potrjevanju na tem organu.
Kljub več pripombam so bila mnenja pozitivna - z izjemo LDN za šolsko leto 2010/11, za katerega je svet
staršev po obravnavi podal mnenje s pridržkom. Svet staršev je podal tudi mnenja oz. soglasja na predloge
diferenciacije in sezname delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto. V šolskem letu 2010/11, pa se je prvič
seznanil tudi z vsebino Poročila o realizaciji LDN predhodnega šolskega leta.
Svet staršev svojo osnovno vlogo vidi v tvornem sodelovanju s šolo in aktiviranju vseh svojih zmogljivosti, s
ciljem zagotavljanja čim boljšega delovanja šole v vseh vidikih, ki jih ta pojem zajema.
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Že v letu 2007 je sveta staršev imenoval nekaj delovnih skupin, katerih namen je obravnava aktualnih tem,
sodelovanje s predstavniki zaposlenih na šoli, priprava informacij in sklepov ter njihova predstavitev na svetih
staršev. V mandatu 2007-2011 so bile imenovane naslednje delovne skupine:
•
•
•
•

Skupina za promet,
Skupina za vzgojni načrt,
Skupina za prehrano in
Skupina za kakovost

Delovanje skupine za kakovost zaradi več menjav članov in vodij v mandatu 2007-2011 ni zaživelo.
Skupina za prehrano je bila aktivna v letih 2008 in 2009, po tem pa je njeno delo, tudi zaradi prenosa priprave
kosil v Vrtec Urša enota Češmin in ustanovitve svetovalne skupine na nivoju šole nekoliko zamrlo. Kljub temu je
bila kakovost in količinska ustreznost prehrane redna tema na sejah sveta staršev. Na splošno velja ocena, da
sta se kakovost in količinska ustreznost kosil v zadnjih dveh letih izboljšali. Kljub temu pa je mnenje sveta
staršev, da je potrebno čim prej aktivirati delovanje sedanje skupine za prehrano, ki je zakonsko predpisana in
navedena tudi v internem pravilniku OŠ Domžale. Želja sveta staršev je, da se v njej poveča zastopanost
predstavnikov staršev. Poleg tega pa je v skladu z zakonsko zahtevo in internim pravilnikom OŠ Domžale
potrebno izvesti anonimno splošno preverjanje zadovoljstva učencev s šolsko prehrano. Poročila o teh anketah
staršem, kljub večkrat izraženim interesom, da nas to področje zelo zanima, niso bila nikoli predstavljena.
Člani skupine za vzgojni načrt so v mešani skupini s strokovnimi delavci šole aktivno sodelovali pri pripravi prve
verzije v letu 2009 in pri prvi spremembi v letih 2010, ki je bila zaključena s sprejetjem revidiranega vzgojnega
načrta na zadnji seji sveta šole v prejšnjem mandatu 6.9.2011. Ker pa je vzgojni načrt živ dokument, ga bo
potrebno prilagajati in izboljševati tudi v prihodnje. Zato bo potreba po delovanju te skupine tudi v novem
mandatu in naši predstavniki bodo tvorno sodelovali.
Najaktivnejša od vseh je bila skupina za promet, ki je že takoj na začetku mandata pripravila popis varnostne
problematike s predlogi rešitev in ga predstavila vodstvu šole in svetu staršev. Člani so problematiko prometne
varnosti na šolskih poteh, skupaj s predstavniki krajevnih skupnosti »Slavka Šlandra-Domžale » in Ihan
predstavili tudi podžupanji in vodjem pristojnih občinskih organov. Tudi kot rezultat tega sestanka so bile na
Rojski cesti postavljene opozorilne table, v letu 2011 pa se je pričela tudi rekonstrukcija Rojske ceste, ki bo
izvedena v treh letih in bo občutno izboljšala prometno varnost v okolici matične šole. Skupaj z koordinatorjem
na šoli g Krajncem so člani pripravili prvo verzijo »Načrta varnih šolskih poti, ki ga je na zadnji seji sveta šole v
prejšnjem mandatu 6.9.2011, obravnaval in naročil vodstvu Šole, da ga pošlje v pregled občinski komisiji za
vzgojo in varnost v cestnem prometu. Nekaj manjših varnostnih izboljšav je bilo tudi v okolici POŠ Ihan in na
poti med Ihanom in Domžalami, kjer pa bo za zagotovitev ustrezne varnosti potrebnih še precej izboljšav. Enako
velja tudi na Bistriški ulici pred šolo (problematika parkiranja in ustavljanja) ter še na nekaterih nevarnih točkah v
okolici matične šole. Še naprej bo potrebno aktivno prizadevanje za odpravo nevarnosti in sprotno prilagajanje
Načrta varnih šolskih poti. Skupina bo aktivno delovala tudi v novem mandatu.
V Svetu staršev smo se vsa leta ukvarjali tudi s problemom prevoza učencev predmetne stopnje iz Ihana .
Posebno zadrževanje otrok po pouku v obliki »varstva« za starše ni sprejemljivo, saj se ga otroci niso hoteli
udeleževati. Podžupanji smo (ob prisotnosti predstavnikov vodstva Šole) izročili Peticijo s podpisi staršev, v
kateri smo zahtevali tako s strani šole kot Občine, da se zaradi varnosti in enakopravnosti otrok dokončno uredi
prevoz po vsaki končani šolski uri. Kot rezultat teh prizadevanj, je bil v šolskem letu 2010/11 uveden dodatni
avtobus ob 13:40 po 6. uri. S tem je bilo končano nepotrebno čakanje učencev, ki pouk končujejo po 6. uri, šoli
pa odvzeta skrb za njihovo varnost.
Ob nastopu sedanjega vodstva je bil s strani ravnatelja, na sestankih sveta staršev, večkrat izražen poziv k
večji angažiranosti staršev v povezavi z zadevami, ki jih ravnatelju ni uspelo realizirati. Največjo skrb je
staršem povzročilo obvestilo v mesecu maju 2010, da bodo naši otroci v jesenskem in zimskem času
najverjetneje sedeli v mrzlih učilnicah.
Uspešne akcije v dobrobit OŠ Domžale, ki jih je svet staršev v sodelovanju z vsemi starši, krajevnima
skupnostma Slavko Šlander in Ihan ter drugimi podporniki izvedel v tem mandatu:
• Preprečitev vselitve Vrtca v prostore POŠ Ihan s čimer bi šola izgubila eno svojih najboljših učilnic, učenci
pa bi se preselili v neustrezno učilnico v kleti šole.
• Člani sveta staršev in posamezni starši so aktivno sodelovali pri pripravi dobrodelnega koncerta v letu
2009, katerega izkupiček je bil namenjen šolskemu skladu.
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• Zagotovitev dodatnih sredstev iz rebalansa občinskega proračuna v letu 2010 za sredstva
investicijskega vzdrževanja (zbranih 997 podpisov staršev, ki so podpirali naša prizadevanja) je izključna
zasluga sveta staršev. OŠ Domžale je iz tega naslova dodatno pridobila več kot štirikratnik
predvidenih sredstev. Dodatna sredstva pa so pridobile tudi druge šole v občini.
• Zagotovitev sredstev za rekonstrukcijo kotlovnice in delno rekonstrukcijo napeljave centralnega
ogrevanja (za telovadnico). Na pobudo sveta staršev OŠ Domžale je nadzorni odbor Občine Domžale
pregledal porabo sredstev za investicijsko vzdrževanje osnovnih šol, kar je bistveno prispevalo k uvrstitvi
posodobitve ogrevanja v plan za leto 2011.
Predstavniki staršev v svetu šole so v celotnem mandatu aktivno sodelovali v delu sveta ter s svojim znanjem in
izkušnjami bistveno prispevali k njegovemu učinkovitemu in zakonitemu delovanju šole. V tem mandatu je
precej energije in časa vzelo dogajanje ob imenovanju ravnatelja in vršilca dolžnosti ravnatelja ter menjavah
članov imenovanih s strani občine in dodatnih imenovanjih in menjavah predstavnikov zaposlenih. Tu je
potrebno posebno poudariti prizadevanje in strokovno znanje g. Bojana Ravnikarja, ki je bistveno prispeval k
zakonitosti vodenja postopkov. Prizadevanjem predstavnikov staršev gre v veliki meri zasluga, da je šola v
tem mandatu dobilo oz posodobila nekatere zakonsko predpisane dokumente (Pravila hišnega reda, Vzgojni
načrt, Statut UO šolskega sklada..) in organe (pritožbena komisija in skupina za prehrano, zakonito imenovanje
UO šolskega sklada). Uvedene so bile tudi redne interne revizije poslovanja.
ZAKLJUČEK:
Ob zaključku prvega štiriletnega mandata sveta staršev OŠ Domžale je mogoče zatrditi, da je štiriletni mandat
občutno prispeval k učinkovitosti delovanja sveta staršev. V daljšem mandatu je mogoče izvesti zahtevnejše
projekte, menjavanje članov je manjše in posledično njihova seznanjenost z delovanjem boljša. Tak mandat tudi
sovpada z mandati predstavnikov staršev v svetu šole, UO šolskega sklada, pritožbeni komisiji, …, kar bistveno
prispeva k usklajenemu delovanju teh predstavnikov s svetom staršev in posledično njihovo učinkovito
zastopanje interesov staršev v teh organih.
Kljub vsem navedenim uspehom vidimo še precej možnosti za izboljšanje vključevanja staršev v delovanje OŠ
Domžale.
S strani šole gre predvsem za nesprejemanje dobronamernosti pobud staršev. Zelo izrazito je bilo to pod
prejšnjim vodstvom. Ob zamenjavi ravnatelja se je odnos sicer izboljšal, vendar pa v zadnjem času ni več
zadostne odprtosti za sodelovanje. To čudi predvsem ob dejstvu, da smo starši v zadnjih letih, z naštetimi
akcijami, občutno prispevali k izboljšanju razmer na šoli. Posebej naj poudarim, da starši nikoli nismo posegali v
strokovno pedagoško delo, naši interesi so bili v prvi vrsti usmerjeni na materialne pogoje delovanja šole in
zagotavljanje varnosti naših otrok.
Rezultati delovanja sveta OŠ Domžale, so visoko nad povprečjem in na to smo ponosni. Voljo do še večje
angažiranosti nam pa žal, v zadnjem letu, jemlje neodzivnost vodstva na kakršnekoli naše predloge. Vodstvo
šole nas stalno opominja, da smo samo posvetovalni organ in tako naše številne pobude žal ostajajo samo
zabeležke v naših zapisnikih. Starši na tej šoli pa bi bili radi enakovredni partnerji, želimo sodelovati, želimo biti
slišani in nismo zadovoljni z minimalnimi standardi (npr. šola v naravi, neuvedba obveznega drugega tujega
jezika, …) in povprečnimi rezultati (NPZ, …), ker verjamemo, da ta šola zmore več.
Vodstvo in člani sveta staršev želimo tudi v začetem drugem štiriletnem mandatu učinkovito delovati v dobrobit
OŠ Domžale in si pri tem želimo ustreznega odziva s strani vodstva in delavcev šole.

Predsednica sveta staršev OŠ Domžale
(v šolskih letih 2009/10, 2010/11)

mag. Irena Deželak
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