ZAPISNIK
1. sestanka SVETA STARŠEV OŠ IVANA CANKARJA VRHNIKA,
ki je bil v četrtek, 24. 9. 2009, ob 18.00
v večnamenskem prostoru šole na Lošci 1
Vse prisotne je pozdravila v. d. ravnatelja šole, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina,
ki je prvi sestanek v novem šolskem letu tudi sklicala. Prosila je vse prisotne, da na
poseben list vpišejo svoj elektronski naslov, na katerega bodo v prihodnje prihajala
vsa vabila in zapisniki. S tem bomo prihranili pri času, papirju in tudi poštnine ne bo
potrebno plačati.
Lista s podpisi prisotnih članov sestanka je priloga arhivskemu izvodu zapisnika.
Opravičeno odsotni na sestanku Sveta staršev so bili: g. Boštjan Pevec, ga. Ana
Marija Švajger in g. Aleš Hribar. Vsi ostali predstavniki razredov oziroma njihovi
namestniki so bili prisotni.
Gospa mag. Polonca Šurca Gerdina je predlagala naslednji
dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev.
2. Izvolitev novega predsednika in njegovega namestnika.
3. Pregled uspeha v preteklem šolskem letu.
4. Organizacija šole v šolskem letu 2009/2010.
5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/10.
6. Odgovori na vprašanja, ki so jih postavili starši na roditeljskih sestankih.
7. Šolski sklad.
8. Razno.
Prisotni člani Sveta staršev so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev.
V.d. ravnatelja, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina, je na kratko predstavila zapisnik
zadnjega sestanka Sveta staršev in prisotne člane vprašala, ali imajo kakšno
pripombo na zapisnik
SKLEP k točki 1: Člani Sveta staršev niso imeli pripomb na zapisnik, ki je bil v
torek, 19. 5. 2009, zato je v zapisani obliki sprejet.
2. Izvolitev predsednika in njegovega namestnika
Dosedanji predsednici Sveta staršev je mandat potekel in že na zadnjem sestanku je
podala svoj odstop, zato je nujno potrebno izvoliti novega predsednika in njegovega
namestnika. Po krajši debati je bil za predsednika predlagan gospod Bojan Kovač,
predstavnik 2.C razreda. Za njegovo namestnico se je javila gospa Romana Kos,
predstavnica 8.D razreda. Prisotni člani Sveta staršev so se s izbranima
kandidatoma soglasno strinjali.

-1-

SKLEP k točki 2: Za predsednika Sveta staršev je imenovan gospod Bojan
Kovač, za namestnico predsednika pa gospa Romana Kos.
Gospod Bojan Kovač se je zahvalil za zaupnico in prevzel vodenje sestanka.
3. Pregled uspeha v preteklem šolskem letu.
V.d. ravnatelja, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina, na kratko predstavila uspeh v
šolskem letu 2008/09 in Nacionalni preizkus znanja v 6. in 9. razredu. Učenci so bili
precej uspešni, bilo pa je to prvo šolsko leto, ki ni imelo v spričevalu zapisanega
splošnega učnega uspeha. Lansko leto smo prvič izvedli NPZ tudi v 6. razredu.
Preizkus za učence ni obvezen, vendar se ga je velika večina učencev udeležila.
Rezultati za šolo so znani, nimamo pa primerjave z ostalimi šolami v Sloveniji. V 9.
razredu je NPZ obvezen za vse učence in na njih smo zopet, tako kot vsako leto,
dosegli rezultate, ki so pri vseh predmetih nad slovenskim povprečjem.
4. Organizacija šole v šolskem letu 2009/2010
V.d. ravnatelja, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina, je predstavila svoje pomočnike:
gospod Vinko Bizjak – pomočnik za razredno stopnjo od 1. do 5. razreda,
podružnično šolo
Drenov Grič in oddelke podaljšanega bivanja;
gospa Mari Dobnik Žerjav – pomočnica od 6. do 9. razreda in tudi psihologinja;
gospa Maja Ledinek – vodja Šole s prilagojenim programom in oddelkov vzgoje in
izobraževanja;
gospa Katarina Lenarčič – vodja podružnične šole na Drenovem Griču in hkrati tudi
sindikalna zaupnica na šoli.
Na šoli je trenutno 847 učencev, 95 strokovnih in 24 tehničnih delavcev in delujemo
na treh lokacijah – na Lošci 1, Tržaški 2 in na Drenovem Griču. Na skupni delovni
konferenci so strokovni delavci šole dorekli datume obveščanje staršev o ocenah in ti
datumi bodo: 4. december 2009, 29. januar in 23. april 2010. Menimo, da je to dovolj
pogosto, saj je pred prvimi počitnicami, ki so že konec oktobra, ponavadi zelo malo
ocen in otroci nosijo domov prazne liste papirja.
SKLEP k točki 4: Obvestila o ocenah dobijo učenci 4. 12. 2009, 29. 1. 2010 in
23. 4. 2010. To velja za šolsko leto 2009/10. Na razrednih urah morajo učenci v
rokovnik »NAČRTUJEM« zapisati, da obvestil konec meseca oktobra ni.
Že drugo leto smo vključeni v mednarodni projekt COMENIUS. V goste pridejo
prijatelji iz Italije, Poljske in Turčije, in sicer od 19. do 23. oktobra 2009. V ponedeljek,
19. oktobra 2009, ob 16.30 uri bo proslava v Cankarjevem domu na Vrhniki, na
katero bodo vabljeni tudi člani sveta staršev. Ob tem obisku bodo na šole ves teden
potekale različne dejavnosti, v katere bodo vključeni tako naši učenci kot tudi gostje
iz tujine.
Vsi razredi od 1. do 9. bodo sodelovali v projektu Polnoletnost države, ki ga vodi
gospa Elissa Tawitian in 24. decembra bomo pripravili skupno rojstnodnevno zabavo
državi.
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Strokovni delavci šole so povezani v mrežo šol. Razvojni TIM sestavljajo štiri naše
delavke, ki se zato posebej izobražujejo in bodo potem na šoli vodile delavnice in
razdajale svoje znanje ostalim.
Vse več obveščanja bo preko spletnih strani.
Strokovni delavci šole so imeli 27. avgusta na delovni konferenci delavnice in tako je
nastal osnutek Pravil šolskega reda. Pravila šolskega reda določajo, kako operativno
uresničiti vzgojni načrt. Osnutek pravil šolskega reda je objavljen na spletni strani
šole, v spletni učilnici z naslovom – vzgojno delovanje šole. Prijaviti se je možno kot
gost, geslo je sodelovanje.
Gospo Kos je zanimalo, ali bodo pravila predstavljena tudi učencem. Pravila
šolskega reda bodo predstavljena tako učencem kot tudi njihovim staršem. Pobude
in predloge lahko starši pošljete na elektronski naslov v. d. ravnatelje, pomočnice
Mari Dobnik Žerjav ali pa pokličete gospoda Simona, da vam da geslo. Gospoda
Kovača je zanimalo, ali so vključene samo sankcije, kaj pa pohvale. Gospod Geohelli
je menil, da je šola preblaga, ali mogoče preveč ne popušča. Povedal je tudi, da je
pripravljen sodelovati na sestankih, kjer se bo govorilo o Pravilih šolskega reda.
Pripravljen je terminski plan, tako bodo strokovni delavci o tem razpravljali na
konferenci 3. decembra, učenci pa že v mesecu oktobru in novembru. Če kdo izmed
staršev želi, se lahko prijavi k sodelovanju.
5. Obravnava Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2009/10
Letni delovni načrt (LDN) šole predstavlja vse kar strokovni delavci delajo, vse kar se
bo v tem šolskem letu dogajalo, dneve dejavnosti, nadstandardne dejavnosti …
Nekateri člani Sveta staršev, katerih elektronske naslove smo imeli, so LDN prejeli
po e-pošti in so ga lahko pregledali.
Napisan je malo drugače kot doslej, vsebuje pa vse potrebne podatke, ki jih mora
LDN vsebovati.
6. Odgovori na vprašanja, ki so jih postavili starši na roditeljskih sestankih
•

Zakaj v šoli ni mogoče naročiti revij? Gospod Pernarčič, predstavnik 1.B
razreda je povedal, da so revije cenejše, ker založnik odobri popust, če so
otroške revije naročene preko šole.
Šola je prevelika in se je tako odločila, da revij preko šole za učence ne bo naročala,
poleg tega bi potem morala tako naročati vse revije, ne glede na njihovo vsebino,
čeprav se nekatere zdijo učiteljem, predvsem pa staršem sporne. Gospod Geohelli je
predlagal, naj v prihodnje šola naredi selekcijo in revije predlaga, založbe pa morajo
zato prispevati določen procent od naročnin v Šolski sklad.
• Zakaj ni organizirano počitniško varstvo otrok?
Gospod Bizjak je povedal, da mora šola za učence organizirati brezplačno počitniško
varstvo, če je prijavljeno najmanj 5 otrok. V vseh letih doslej, odkar imamo devetletko
in po anketah, ki smo jih izvedli med starši učencev 1. razredov, nismo nikoli dobili 5
učencev, ki bi bili med počitnicami v našem varstvu. Ponavadi so se javili dva ali trije
učenci, ki pa bi morali varstvo plačevati sami. Med poletnimi počitnicami se otroci
lahko vključijo v Poletni vklop, ki odpre svoja vrata že ob 7. uri in traja do 15.
• Brezplačno učenje angleškega jezika DA ali NE?
Vprašanje se verjetno nanaša na podružnično šolo na Drenovem Griču. Izvajali bi jo
lahko šele po 16. uri, takrat pa med učenci ni interesa. Mogoče bi del izpeljali med
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rednim podaljšanim bivanjem. Možno je tudi, da bi v prihodnje pričeli z zgodnjim
učenjem v nižjih razredih med rednim poukom.
• Nasilje med učenci – kako ga preprečujemo?
Psihologinja, gospa Mari Dobnik Žerjav, je povedala, da ga preprečujemo na vse
možne načine in da se ji zdi, da ga ni več kot pred leti. Se ga pa več pojavlja doma,
za zaprtimi vrati stanovanj. V šoli poskušamo vsakršno nasilje zatreti že pred
izbruhom. Otrokom je potrebno dajati zgled, sankcije in kazni ponavadi ne zaležejo
dosti. Učiteljski poklic je izjemno zahteven, starši morajo učitelje podpreti pri njihovi
vzgoji. Zavedati se moramo vseh dejavnikov in biti dosledni pri vseh ukrepih.
• Ali bo možno plačati plavalni tečaj v dveh obrokih?
Plavalni tečaj v 2. razredu je nekoliko dražji, ker ga v celoti plačajo starši. Učiteljice
so se že dogovorile, da bodo starši plačevali po 20 € na mesec od februarja dalje. Ti
učenci se bodo udeležili tudi tri dnevnega športno naravoslovnega tabora na Rakitni.
Tako bodo plačilo razdelili na 5 obrokov, na zadnji položnici konec leta bo poračun.
• Klima na Drenovem Griču?
Gospod Bizjak je povedal, da so zbrane ponudbe in nabava klime je v postopku.
Klime bodo nameščene tudi v starem delu šole na Lošci 1 in za učilnice v zgornjem
– podstrešnem delu šole v novem delu.
• Zakaj starši nismo bili pisno obveščeni o zamenjavi učiteljice?
Učiteljica je učencem že konec lanskega leta omenila, da jih mogoče v prihodnjem
letu ne bo več učila. Točnega datuma upokojitve namreč do zadnjega ni vedela. Vsi
starši ste novo učiteljico spoznali na 1. roditeljskem sestanku.
• Zakaj prve dni v septembru na avtobusih ni redarjev?
Redarjev na avtobusih nikoli ni bilo in tudi ni potrebe, da bi bili. Če je prijava s strani
učenca ali starša, se takoj ukrepa. Na pritožbo deklice smo pred par leti še isti dan
zamenjali šoferja. Menimo, da sedaj največ škode na avtobusu utrpi prav avtobus
sam.
• Zakaj je solat kisla?
Gospa Kustec je menila, da to vprašanje na sestanek ne sodi, prehrana v šoli je zelo
dobra.
• Govorilne ure učiteljev športne vzgoje v 5. razredu – kdaj in kje?
Na 1. roditeljem sestanku razredničarka še ni vedela, kdaj bodo imeli učitelji športne
vzgoje govorilne ure. Sedaj je to že usklajeno in tudi objavljeno na spletni strani šole.
Učenci so o govorilnih urah obveščeni.
• Kako se opraviči nastop učenca v Glasbeni šoli?
Opravičilo napiše Glasbena šola.
• Vpis v srednje šole. Kaj se šteje?
Štejejo se zaključne ocene obveznih predmetov 7., 8. in 9. razreda ter splošni učni
uspeh v 7. razredu.
• Zakaj se ne da zamenjati učitelja za matematiko?
Gospa Polonca Šurca Gerdina je povedala, da je s problemom seznanjena in da bo
od oktobra naprej tudi hospitirala po razredih. Aktivu matematike je naročila, naj se z
učiteljico dogovorijo o načinu dela. Dodeli se ji mentorja, ki ji bo pomagal. Učiteljica je
zelo tiha in učenci to izkoriščajo, ne zapišejo, kaj je za domačo nalogo. Pomembno
je, da tudi starši doma preverijo, če imajo otroci v rokovniku zabeleženo, kaj je za
domačo nalogo.
• Kosilo – povečat obroke!
Učenci dobijo dovolj velike obroke in kdor je res lačen, lahko dobi še enkrat. Sigurno
pa ne bo dobil še enkrat samo mesa. Nekateri vzamejo samo del kosila in potem bi
to želeli še enkrat.
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•

Otroci bodo v tednu od 6. do 9. aprila 2010 v CŠOD. V soboto 10. aprila pa bo
pouk, učenci bodo utrujeni!
Učenci bodo v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti samo štiri dni, ker je v
ponedeljek, 5. aprila praznik in sigurno ne bodo toliko utrujeni, da ne bi mogli še en
dan v šolo.
• Uporaba mobitela!
Mobitel je med poukom prepovedan za vse, za učitelje in učence. Učenci jih nosijo s
seboj in se zgodi, da se izgubi. Šola za izgubljene mobitele ne more odgovarjati.
• Predlog – domače naloge, ki so jih učenci pozabili narediti, naj delajo po
pouku v šoli!
Če je učitelj pripravljen biti z njim, naj jo delajo, čeprav domača naloga je zato, da se
naredi doma.
• Neopravičene ure, če zamudijo od športne vzgoje!
Večina učencev pride od športne vzgoje pravočasno in če ti lahko pridejo, bi lahko
prišli tudi vsi ostali.
• Logoped na šoli!
Pred dvajsetimi leti smo na šoli logopeda že imeli. Sedaj ga ni več. Korekcija govora
se začne že v starosti od 4 do 5 let., torej bi logoped bolj sodil v vrtec. Logoped
spada pod okrilje Ministrstva za zdravstvo, zato bi ga moral zaposliti zdravstveni
dom, ker ga šola nima iz česa plačati.
• Gospa Novinšek Petrovčič je izpostavila problem uši na šoli.
Vsako leto se na šoli pojavijo uši, potrebni bodo posebni ukrepi, da se jih za vedno
odpravi. Predlagala je, da se za naslednji vikend pripravi akcija in se očisti cela šola,
prav tako naj si tudi vsi učenci in njihovi domači preventivno umijejo glave s
posebnimi šamponi. Vodstvo šole je zagotovilo, da bodo obvestili učence in akcijo
izpeljali.
• Zračenje razredov1
Razrede je potrebno zračiti, vendar je potrebno poskrbeti, da ne pride do prepiha.
Med vrati pa se največkrat zadržujejo ravno starši, ko otroka pripeljejo v šolo ali ga
pridejo iskat. Ko je okno v razredu odprto, je potrebno poskrbeti za ustrezno varstvo
otrok.
• Gospa Donik Telban je pohvalila učbeniški sklad na šoli, obenem pa je
povedala, da je njen sin letos dobil iz učbeniškega sklada dva popolnoma
uničena učbenika.
Učbenik se da verjetno zamenjati, če le imamo še kakšen izvod na šoli.
7. Šolski sklad
Zakonodaja določa, da naj bi vsaka šola imela Šolski sklad in od 1. 9. 2008 ga je šola
dolžna zagotoviti. Na naši šoli je bil ustanovljen leta 2003 in je nekaj časa tudi
deloval. Takrat je bil imenovan tudi upravni in nadzorni odbor. Članstvo v upravnem
odboru traja 2 leti, to pomeni, da ga moramo na šoli na novo ustanoviti. Potrebno je
izbrati tri predstavnike strokovnih delavcev šole in štiri predstavnike staršev izmed
staršev, članov Sveta staršev, ki jih Svet šole nato potrdi. V Šolskem skladu bi se
zbirala sredstva, iz katerih bi se nagrajevali najboljši učenci na koncu devetletnega
šolanja.
Člani Sveta staršev bi se ponovno dobili na sestanku v mesecu novembru izključno z
namenom ustanovitve Šolskega sklada, Razmislite o tem, kdo je pripravljen aktivno
sodelovati.
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Predsednik Sveta staršev, gospod Bojan Kovač, se je navzočim predstavnikom
Sveta staršev in vsem ostalim prisotnim še enkrat zahvalil za izkazano zaupanje in
za udeležbo na sestanku in vse prisotne povabil k sodelovanju.
Zapisala:
Marinka Švigelj

Predsednik Sveta staršev
Bojan Kovač
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