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ZAPISNIKA
2. seje Sveta staršev z dne 1.12.2011 ob 17.00 uri
v prostorih zbornice OŠ Domžale

Prisotni predstavniki šole:
Melita Langus Peterlin, vodja POŠ Ihan (po 3. točki)
Prisotni člani sveta staršev:
razred
1. c
1. d
2. a
2. b
3. a
3. b
3. d
4. b
4. d
5. b

predstavnik/ca
Andreja Kerč
Sabina Pirš
Jože Zevnik
Marko Blatnik
Alenka Loncnar
Barbara Škrlj Golob
Katja Mihelič Gruner
Marjan Šalamun
Igor Zupan
Brigita Keržan Kos

razred
5. d
6. a
6. b
7. a
7. d
8. a
8. c
9. a
9. c

predstavnik/ca
Rudi Repnik
Marjan Klopčič
Karel Peterka
Alenka Trošt
Irena Deželak
Anica Povirk
Darjana Vidic
Matej Trapečar
Andreja Matkovič

Predlagani dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Potrditev dnevnega reda 2. seje
Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev
Poročilo z Aktiva staršev osnovnih šol (Marjan Šalamun)
Poročilo s sestanka predstavnikov staršev v svetih OŠ z ministrom za šolstvo (Jože Zevnik)
Pregled dela sveta staršev v preteklem obdobju (Irena Deželak)
Plan dela sveta staršev v novem mandatu
Razno

Ad1) Svet Staršev sprejme dnevni red.
SKLEP ŠT. 1: Sprejme se predlagani dnevni red. Sklep je bil sprejet soglasno.
Pred sprejetjem so člani predlagali popravke oz. dopolnitve zapisnika, ki so bili vneseni v končni osnutek
zapisnika. Na glasovanje je bila dana popravljena/dopolnjena verzija osnutka.
Ad2) Svet staršev soglasno potrdi zapisnik 1. seje.
SKLEP št. 2: Zapisnik 1. seje Sveta staršev se potrdi. Sklep je bil sprejet soglasno.

Ad3) Predstavnik aktiva staršev osnovnih šol g. Marjan Šalamun, kratko predstavi delo v KamniškoDomžalskem aktivu staršev osnovnih šol. Na aktivu se obravnavajo predvsem dobre prakse s strani sveta
staršev. Posamezna šola ima v aktivu 2 predstavnika, naša samo enega. Za drugo predstavnico OŠ
Domžale v aktivu je predlagana gospa Darjana Vidic, ki izziv sprejme naknadno. Sklep se sprejme na
naslednji seji.
Ad4) G. Jože Zevnik poda poročilo s sestanka predstavnikov staršev v svetih OŠ z ministrom za šolstvo.
Med drugim pove, da se je več prisotnih strinjalo, da razmerje 3+3+5 jemlje moč staršem pri
konstruktivnem sodelovanju staršev in šole oz. vključevanju staršev v delo šole. Govora je bilo o prevelikih
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razlikah v cenah delovnih zvezkov. Poda predlog, da svetovalna služba od staršev v 9. razredu pridobi
povratno informacijo o kakovosti učencev v prvem letniku pri izvajanju nadaljnjega šolanja.
Ob 18.00 uri se je pridružila na seji vodja POŠ Ihan ga. Melita Langus Peterlin in podala odgovore glede
neudeležbe 2.d razreda v šoli v naravi. Vodja pove, da sta po zakonu na generacijo predvideni dve šoli v
naravo: poletna, ki se izvaja v 4. razredu in zimska, ki se izvaja v 5. razredu devetletke. Vse kar je več pa
je tako imenovani nadstandard. Vodja POŠ poudari, da je učiteljica 2. d zelo predana svojemu delu, in da
»neudeležbo v šoli v naravi« nadoknadi pri drugih pedagoških aktivnostih. Vodja pove tudi, da so se starši
drugega d razreda strinjali, da se otroci ne udeležijo predvidene šole v naravi. Glede na to svet staršev
umika zadržek glede neuvrstitve te točke v LDN za šolsko leto 2011/12. Vendar pa večina meni, da bi v
prihodnje šola morala zagotoviti šole v naravi za vse paralelke določenega razreda v obeh enotah šole. Oz.
šolo v naravi za vse paralelke nadomestiti z aktivnostmi (izleti, tabori, ..), ki bi bila za vse paralelke enaka.
Glede dvojnih meril pri podaljšanem bivanju glede časa, saj je v podružnični šoli Ihan podaljšano bivanje
le do 16.30 ure, na matični OŠ pa do 17.20, ga. Peterlin Langus pove, da je vsako leto ob koncu šolskega
leta izvedena anketa glede potreb po podaljšanem bivanju otrok, in da v preteklem letu ni bila izražena
želja s strani staršev po daljšem roku kot je to 16.30 ura. Pove tudi, da podaljšano varstvo ni smiselno, saj
običajno po 16.00 uri ni več otrok. Predstavnica S. Pirš pove za primer dveh otrok, iz Ihana, ki so ju starši
zaradi prekratkega ponujenega trajanja podaljšanega bivanja prepisali v eno Ljubljanskih OŠ.
Starši so podali predlog, da se v anketni list ne vpisuje več omejitev časa, saj je ob zadnjem preverjanju
časa bil le-ta omejen na anketnem listu, zato starši kateri imajo daljši delovni čas, niso mogli izraziti svojih
želja oz. potreb po daljšem odprtju šole.
Ga. Melita Langus Peterlin je nato zapustila sejo.
Ad5) Predsednica sveta staršev ga. Irena Deželak je podala pregled dela sveta staršev v preteklem
obdobju. Posebej se pohvali delo g. Jožeta Zevnika, pri sestavi tega poročila. S strani g. Šalamuna je bil
podan predlog, da se vodstvo sveta staršev skupaj s predstavniki staršev v svetu šole, sestane z vodstvom
šole z namenom izboljšanja vključevanja staršev v delovanje OŠ Domžale. G. Zevnik pojasni, da je svet
OŠ Domžale na svoji 1. seji sprejel sklep, da ravnatelj svet staršev zaprosi za Poročilo o delu za šolsko leto
2010/10 poleg drugih vključi v poročilo o LDN za šolsko leto 2010/11. Pojasnil je tudi, da je glede na
dejstvo, da je bil s šolskim letom 2010/11 zaključen 1. štiriletni mandat sveta staršev OŠ Domžale,
pripravil poročilo za celotno obdobje 2007/08 – 2010/11 iz katerega so razvidne tudi aktivnosti v šolskem
letu 2010/11.
V razpravi so bile usklajene dopolnitve
popravljena/dopolnjena verzija osnutka.

in

popravki

poročila.

Na

glasovanje

je

bila

dana

SKLEP ŠT. 3:
Sprejme se »POROČILO O DELU SVETA STARŠEV OŠ DOMŽALE V ŠOLSKIH LETIH 2007/08,
2008/09, 2009/10 in 2010/11.
Sklep je bil sprejet soglasno, (18 ZA).

Ad7) Ga. Deželak je podala plan dela sveta staršev v novem mandatu. Še naprej bodo delovale naslednje
skupine:
♦ Skupina za vzgojni načrt (v sestavi A. Povirk, I. Deželak, J. Zevnik).
Skupina bo zbirala pripombe staršev, sodelovala pri usklajevanju s predstavniki učiteljev in o delu
obveščala svet staršev),
♦ skupina za prometno varnost (v novi sestavi: Matej Trapečar, Rudi Repnik, J. Zevnik in Sabina Pirš,
kot koordinatorka),
Glede na slabšo prometno varnost, v okolici POŠ Ihan, se skupina v naslednjem obdobju osredotoči na
prometno varnost v šolskem okolišu POŠ Ihan in na poti iz Ihana do OŠ Domžale. Ta skupina spremlja
tudi problematiko prevozov učencev s kombiji in avtobusi.
Skupina bo zbirala pripombe staršev in učencev s področja varnost v prometu, ponovno pregledala
obstoječi »Načrt varnih šolskih poti«, in predlagala njegove dopolnitve in posodobitve. Pri tem bo
sodelovala z odgovornim nosilcem priprave načrta imenovanim s strani vodstva OŠ Domžale in
pristojno komisijo za vzgojo in varnost v cestnem prometu občine Domžale.
♦ skupina za prehrano (v novi sestavi: Vesna Stanek, Kerč Andreja, Igor Zupan, kot koordinator).
Ponovno je bil podan predlog g. ravnatelju, da skliče skupino za prehrano, na nivoju OŠ Domžale, v
sestavi katere je s strani staršev predstavnik Igor Zupan.
2

Komisija bo zbirala pripombe učencev in staršev, jih javljala odgovornim za šolsko prehrano. Za boljšo
učinkovitost, bodo predstavniki staršev v svetu šole, ponovno predlagali razširitev svetovalne skupine
ravnatelja imenovane v skladu s Pravilnikom o šolski prehrani, katere ustanovno sejo mora sklicati
ravnatelj. V skupino bodo poleg že Imenovanega I. Zupana predlagali še imenovanje V. Stanek in A.
Kerč.
Cilj skupine je izboljšati kakovost in količinsko ustreznost prehrane. Skupina in svet staršev se bosta
zavzemala tudi za izvedbo z zakonom in internim pravilnikom predpisane anonimne ankete o
zadovoljstvu s šolsko prehrano.

Ga Deželak člane sveta seznani z Vsebino dopisa J. Zevnika g. Francu Habetu (predsedniku KS Slavka
Šlandra-Domžale) v katerem so podani predlogi možnih preureditev infrastrukture in športnih površin v
okolici OŠ Domžale, pri katerih bi lahko sodelovala tudi KS Slavka Šlandra-Domžale.
J. Zevnik na kratko predstavi okoliščine nastanka omenjenega pregleda in poda informacijo, da je Slavka
Šlandra-Domžale že sprejela sklep, da bo sodelovala pri prenovi športnik objektov in oklice in da je za to
tudi v letošnjem letu na voljo nekaj sredstev. G. Franc Habe se je s tem namenom 30. novembra že
sestal z g ravnateljem. Predlaga, da se podoben pregled pripravi še za okolico POŠ Ihan in naveže stike s
predstavniki KS Ihan.
Prisotni pozdravijo pobudo. Za učinkovito vodenje aktivnosti, je bila na novo imenovana:
♦ skupina za infrastrukturo (v začasni sestavi: Jože Zevnik, Marjan Klopčič),
Skupina bo z novimi člani dopolnjena na naslednji seji.
Plan dela skupine je:
o pripraviti pregled potrebnih izboljšav infrastrukture v okolici OŠ Domžale in POŠ Ihan,
o pregled predstaviti vodstvu šole, svetoma obeh KS in odgovornim na občini,
o aktivno sodelovati pri pripravi srednjeročnega plana aktivnosti s strani vodstva OŠ Domžale,
o koordinirati aktivnosti sveta staršev za čim hitrejšo izvedbo v planu predvidenih aktivnosti in o poteku
obveščati svet staršev.
Svet staršev OŠ Domžale, bo preko svojih predstavnikov (M. Šalamuna in predstavnika imenovanega na
eni naslednjih sej), sodeloval v regijskem (Domžalsko-Kamniškem) in državnem aktivu predstavnikov
svetov staršev OŠ. Cilji delovanja v teh organih povečati vpliv staršev pri doseganju kakovostnejše in
otrokom prijazne osnovne šole.
V
o
o
o

nadaljevanju so bile predstavljene in v plan uvrščene še naslednje aktivnosti sveta staršev OŠ Domžale:
sodelovanje z UO šolskega sklada pri pridobivanju sredstev
zavzemanje za kakovost na OŠ Domžale,
zavzemanje za šolo brez nasilja.

Način izvajanja navedenih aktivnosti, bo skupaj s cilji dogovorjen na naslednjih sejah sveta staršev.

SKLEP ŠT. 4:
Sprejme se plan dela sveta staršev .
Sklep je bil sprejet soglasno, (17 ZA).

Ad8) Razno – POBUDE
Ostala problematika predvidena za točko razno se obravnava na naslednji seji sveta staršev.
Seja je bila zaključena ob 19.45 uri.

Zapisal: Igor Zupan

Predsednica sveta staršev
mag. Irena Deželak
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