
Dodatek k zapisniku 2. seje Sveta staršev z dne 25.2.2016

1. Predlagam, da se pri točki 3 vprašanja oštevilčijo.

2 Ad Ali se organizira tečaj prve pomoči za učence in učitelje?

Za prvo pomoč (PP) se je na tečaju izobraževalo 8 učiteljev, toliko kot jih na
število zaposlenih predvideva zakon. Podana je bila pobuda za organizacijo
tečaja PP za učence, ki se s strani rdečega križa izvede brezplačno.

Na naslednji seji bi bilo treba odgovoriti na vprašanje, ali in kdaj je šola
pripravljena realizirati takšno pobudo?

3 Ad Ali se nadaljujejo aktivnost glede ureditve igrišča, trim steze?

V tem trenutku šola in občina nimata finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti
urejanja šolskega igrišča.

4 Ad Ali je bila na šoli inšpekcija in kakšne so ugotovitve?

Vprašanje je bilo: Ali in kdaj je bila na šoli šolska inšpekcija? Kakšne so bile
ugotovitve?

Odgovor: Šolska inšpekcija je bila v 2015 na PŠ Višnja Gora. Ugotovljenih ni
bilo nobenih večjih nepravilnosti.

5 Ad Kakšno je stanje glede na ugotovitve računskega sodišča glede
plač učiteljev?

Vprašanje je bilo naslednje : »V začetku letošnjega leta je računsko sodišče
predstavile rezultate inšpekcij na par izbranih OŠ, potrdili so hipotezo o
neenaki obremenjenosti učiteljev po OŠ in našteli več nepravilnosti (dvojno
plačilo za isto delo, prinašanje ur z obveznostjo, ki ne sodi v obveznost učitelja
eg. udeležba na sejah sveta šole). Kako je na inšpekcijo računskega sodišča
pripravljena OŠ Stična? S katerimi aktivnostmi učitelji nadomeščajo
primanjkljaj ur, če vemo, da je jutranje varstvo plačljivo, da je težava pri
zagotavljanju dodatne pomoči za priprave na tekmovanja itd.?"

Ob različnih pripombah drugih staršev je ravnatelj na ponovljeno vprašanje:
»Ali bi na OŠ Stična računsko sodišče ugotovilo kakšne nepravilnosti?«
odgovoril nikalno.

Na ponovno podvprašanje pa zatrdil tudi, da so vsi učitelji polno obremenjeni
in da ni mogoče, da bi navedene dejavnosti (npr. jutranje varstvo drugošolcev,
redne priprave na tekmovanja) učitelji izvajali za kritje svojih manjkajočih
delovnih ur.«



6 Ad Med vprašanji in pobudami je bilo veliko tem, ki so bile obravnavane
že na prejšnjih sejah.

Izražena je pobuda, da se najpogostejša vprašanja zberejo na spletni strani
pod rubriko »Pogosta vprašanja in odgovori«.

Za naslednjo sejo predlagam, da se odgovori na vprašanje, ali in kdaj se bo ta
pobuda realizirala.

7 Ad Prepoznavanje nadarjenosti, disleksije?

Vprašanje je bilo naslednje (prebrano): »Specifične učne težave - Kako dobro
so učitelji v prvi triadi strokovno podkovani za odkrivanje specifičnih učnih
težav, kot so disleksija, motnje koncentracije, disgrafija ipd.? Ali so učitelji v
zadnjih petih letih imeli kakšno skupno izobraževanje na to temo? Zakaj ne?«

Vprašanje se torej ni nanašalo na nadarjene, kot je zapisano v zapisniku.
Ravnatelj je odgovoril, da izobraževanj na to temo ni bilo, bo pa na enem od
naslednjih izobraževanj.

8 Ad V zapisniku so spregledana naslednja vprašanja in pobude:

1. Ali šola omogoča uporabo in izobraževanje za delo z licenčnimi
programskimi orodji, ki so potrebna za izdelavo predstavitev in drugih domačih
nalog za izvajanje katerih je potrebna uporaba programske opreme na
domačem osebnem računalniku?

Odgovor: Šola se bo pozanimala in informirala starše ter učitelje, kakšne so
možnosti. Nekaj možnosti so predstavili tudi prisotni starši. Npr. Open Office,
Linux.

2. Roditeljski sestanki na isti dan in isto uro staršem z več šoloobveznimi in
vrtčevskimi otroki predstavljajo težavo. Če je potrebno imeti sestanek isti dan,
zakaj niso srečanja ob različni uri?

Odgovor: Šola se trudi uskladiti roditeljske sestanke z SŠ, če bo potrebno,
bodo to uskladili tudi z vrtcem.

Na naslednji seji bi se bilo dobro opredeliti še glede možnosti zakasnjene ure.

3. Svet staršev naredi sklep, da se vprašanja, predlogi in pobude pošljejo
vnaprej.

4. Ravnatelj predstavi uvedbo kartice za udeležbo na šolskih kosilih.

Razlog: bolj pregledna udeležba pri prehrani. Šola se zaveda izzivov uvajanja
kartice in spremlja delovanje tega sistema na šolah, ki so kartice že uvedle.
Kartica se bo v prihodnje uporabljala tudi za izposojo knjig, odpiranje omaric
itd.



5. Šola se sooča s pomanjkanjem prostora pri vpisu v podružnične šole.

6. Občina zmanjšuje sofinanciranje prehrane, posledica bo nekoliko dražja
prehrana za otroke.

Odgovor ravnatelja:

Trditev ne drži. Hrane ne sofinancira občina, pač pa določen delež delovnih
mest v kuhinji. V kolikor bi se to zgodilo, da bi občina te deleže zmanjšala/
ukinila, kader pa v kuhinji potrebujemo v tem primeru bi morali nastalo situacijo
reševati z dvigom cene.

7. Uvaja se Lopolis, z marcem elektronski dnevnik.

8. Rezultati ankete Evalvacija so na spletni strani OŠ Stična. Ravnatelj je
zadovoljen z odgovori anketiranih (ocena zadovoljstva med 3,5 in 4,1).

9. Starši pohvalijo novo spletno stran OŠ.

10. Ravnatelj predstavi več pozitivnih aktivnosti učiteljev (izmenjava z občino
Hirschaid, izmenjava učiteljev, oddani projekti ...)

11. Starši pohvalijo prireditev ob kulturnem prazniku.

Ivančna Gorica, 1.6.2016 Predsednica Sveta staršev
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