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Cesta občine Hirschaid 1

tel: 01 7887 260, fax: 01 7887 265

e-mail:osticnalj@guest.arnes.si

Z A P I S N I K

1. redne seje Sveta staršev

Osnovne šole Stična v šolskem letu 2015/16, ki je bila v sredo 24.9.2015, ob 17:30 uri v
prostorih matične šole v Ivančni Gorici.

Prisotni: 51 predstavnikov staršev, ravnatelj Marjan Potokar in pomočnik ravnatelja Gregor
Arko, koordinator šolskih prevozov

Odsotni: 6 predstavnikov staršev, (1 opravičeno)

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika seje Sveta staršev z dne 20.5.2015

2. Izvolitev novega zapisnikarja sej Sveta staršev

3. Poročilo o realizaciji letnega del. načrta za šol. leto 2014/2015

4. Letni delovni načrt za šol. leto 2015/2016

5. Pregled zapisnika seje Sveta šole z dne 27.5.2015

6. Imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada in potrditev

Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Stična

7. Izvolitev predstavnika staršev v Svet šole

8. Pobude, vprašanja in pohvale za g. ravnatelja

9. Razno
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K 1. Točki

1. Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 12.2.2015

- vprašanja vodji šolske prehrane ga. Kadunc Križaj

- ga. Kadunc Križaj predstavi organizacijo šolske prehrane in odgovori na zastavljena
vprašanja predstavnikov staršev -podroben zapisnik je na voljo na spletni strani
šole pod zavihkom " Šola in starši "

- pobude, predlogi in vprašanja ga. ravnatelju

- šahovski krožek, e-redovalnica, disleksija, angleščina, mednarodna izmenjava
učencev, vozni red, začetek pouka, dejavnosti v Zagradcu, jutranje varstvo)

- soglasje za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv za šol. leto
2015/2016

- Poročilo o zadnji seji Sveta šole z dne 3.3.2015

- uvajanje angleščine v 2. razredu, poročilo o delovanju Šolskega sklada, sprejem
Letnega poročila za šol. leto 2014/2015, komentar ankete o zadovoljstvu staršev in
zaposlenih, delovna uspešnost ravnatelja, odnos učencev do hrane, energetska sanacija
PŠ Muljava.

- Razno

- pohvale učiteljem, vabilo na otvoritev nove šole v Zagradcu, vabilo na valeto,
dobrodelni prispevki predstavnikov staršev

K 2. Točki

Izvolitev novega zapisnikarja sej Sveta staršev:

Za zapisnikarja je potrjen Branko Glavan.

K 3. Točki

Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015

- Št. oddelkov: 66,02 (pouk in OPB); Št. učencev: 1089
- Odsotnosti zaradi porodniškega dopusta: 14; Daljše odsotnosti zaradi bolezni: 2
- Večja dela: Izgradnja nove devetletne šole v Zagradcu, sanacija tal v učilnicah – talne

obloge, servis stolov – matična šola, nadaljevanje oblaganja sten z iveralom na matični
šoli, nadaljevanje in zaključek del energetske sanacija šole v Višnji Gori (streha),
beljenje na vseh lokacijah.

- Pregledi šole: Izvedeni so bili zdravstveno-higienski pregledi kuhinj, inšpekcijski nadzor
so izvajali Zdravstveni inšpektorat RS, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in
varstvo rastlin, Inšpektorat RS za delo, Inšpektor za energetiko in rudarstvo, Gradbeni
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inšpektorat, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – požarni
inšpektor.

- Vzgojno izobraževalno delo:
- 2 ocenjevalni obdobji
- Učiteljica in vzgojiteljica v 1. r.: obe prisotni pri polovici ur (odvisno od števila

učencev v razredu) na podružničnih šolah in na MŠ.
- Tabela vključenosti učencev v individualna in skupinska pomoč - ISP, dodatna

strokovna pomoč - DSP

- Šola v naravi
- Projekti kvizi tekmovanja: Zgodovinske raziskovalne naloge, tematske razstave,

etnološki časopis, raziskovalni tabor, monografija ob odprtju šole v Zagradcu, šolski
novinarji, dejavnosti za nadarjene, naravoslovni projekti, jezikoslovni projekti,
mednarodni projekti (Erasmus +, mednarodni mesec šolskih knjižnic), državni projekti,
šolski projekti, skrb za okolje, predavanja in strokovne ekskurzije, natečaji in razstave,
tekmovanja in kvizi …

- Tekmovanja iz znanj

Zlata priznanja: 6 zlatih priznanj: Gašper Struna (matematika, logika, razvedrilna
matematika, fizika), Ana Eržen (sladkorna bolezen), Jan Hrovat (vesela šola).
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- Športni dosežki: Tekmovali na 40 tekmovanjih (šolsko, občinsko, medobčinsko,
področno, državno). Udeležili so se tekmovanj v atletiki, krosu, nogometu, odbojki,
rokometu, košarki, namiznem tenisu, gimnastiki, mini rokometu, badmintonu, troboju in
mnogoboju.

- Uspeh: Po popravnih izpitih je bil uspeh na šoli 99,54 %. Popravni izpiti: 7. r. – 1 učenec;
8. r. – 9 učencev.

- Nacionalno preverjanje znanja:
- 6. razred (neobvezno)

Matematika - torek, 5. maja 2015 - 112 učencev. Povprečno število točk 51,04 %
(SLO – 50,85 %).

Slovenščina - četrtek, 7. maja 2015 – 112 učencev. Povprečno število točk 50,27 %
(SLO – 49,47 %).

Angleščina - ponedeljek, 11. maja 2015 – 110 učencev. Povprečno število točk
49,12 % (SLO – 51,04 %).

- 9. razred (obvezno)

Matematika - torek, 5. maja 2015 - 125 učencev. Povprečno število točk 52,18 %
(SLO – 56,96 %).

Slovenščina - četrtek, 7. maja 2015 - 126 učencev. Povprečno število točk 55,91 %
(SLO – 58,62 %).

DKE - ponedeljek, 11. maja 2015 - 128 učencev. Povprečno število točk 44,41 %
(SLO – 45,93 %).

- Odprtje nove šole v Zagradcu

K 4. Točki

Letni delovni načrt za šol. leto 2015/2016

- vpisanih 1124 učencev (MŠ 499, Ambrus 39; Zagradec 177; Krka 55; Muljava 46;

Stična 61 in Višnja Gora 226)

- obvezni program (pouk, kulturni, naravoslovni, tehniški, športni dnevi in druge dejavnosti)

- razširjeni program (dodatni, dopolnilni pouk, individualno in skupinsko pomoč,

podaljšano bivanje in jutranje varstvo, interesne dejavnosti).

- Obvezni izbirni predmeti:

- 7. Razred (Nemščina 1, Gledališki klub, Šolsko novinarstvo, Sodobna priprava
hrane, Obdelava gradiv: les, Urejanje besedil, Izbirni šport: gimnastika in Šport
za sprostitev).
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- 8. Razred (Nemščina 2, Šolsko novinarstvo, Rastline in človek, Poskusi v kemiji,
Robotika v tehniki, Izbirni šport: nogomet in Šport za zdravje)

- 9. Razred (Nemščina 3, Likovno snovanje 3, Načini prehranjevanja, Multimedija,
Izbirni šport: košarka in Šport za zdravje)

- Neobvezni izbirni predmeti za učence 4. in 7. razreda vključijo k pouku neobveznih
izbirnih predmetov. Vključitev je prostovoljna in če se učenec vanje vključi, jih mora
obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Predmeti so ocenjeni.

- Dejavnosti: kulturni dnevi, tehniški dnevi, naravoslovni dnevi, športni dnevi, ekskurzije,
tečaji …

- Tekmovanja iz znanja in športa

- Šola v naravi

- Govorilne ure, roditeljski sestanki

K 5. Točki

Pregled zapisnika seje Sveta šole z dne 27.5.2015

- Potrditev zapisnika zadnje seje in sklepov dopisniških sej.

- g. ravnatelj je predstavil program dela

- SKLEPI:

1. Svet šole je z večino glasov potrdil finančni in kadrovski načrt ter program dela za šol. leto
2015.

2. Svet šole je soglasno potrdil, da se presežek prihodkov nad odhodki iz preteklih let lahko
porabi za materialna sredstva in nabavo osnovnih sredstev. ( Teh sredstev šola ne prejema s
strani občine.)

3. Svet šole predlaga, da ponovno opozorimo občino, da redno zagotavlja sredstva, ki so v
pristojnosti ustanovitelja.

- Potrditev sistemizacije delovnih mest za šol. leto 2015/16. Iz lastnih sredstev se bo v šol. letu
2015/16 skupaj financiralo 6,24 deleža delovnega mesta, kar pomeni 2,00 delovna mesta več
kot v tekočem šolskem letu, predvsem zaradi nove šole in vrtca v Zagradcu, ter povečanja
števila učencev v VG in na Krki.

- SKLEP: Svet šole je soglasno potrdil financiranje 6,24 deleža delovnega mesta iz lastnih
sredstev za šol. leto 2015/16.

- Soglasje Sveta šole, da je jutranje varstvo plačljivo od vključno 2. razreda dalje.

- Ravnatelj je prisotne seznanil, da je šola prejela podaljšanje naziva " Kulturna šola" za
nadaljnjih 5 let. Dobili smo tudi novo zastavo.
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- Dogodki ob zaključku leta ( valeta, odprtje nove šole in vrtca v Zagradcu )

- Ravnatelj in predsednica Sveta šole ga. Ferlin sta se zahvalila g. Brleku za večletno
sodelovanje v Svetu staršev in Svetu šole

K 6. Točki

Imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada in potrditev Upravnega
odbora šolskega sklada OŠ Stična

Oziroma

SKLEP:

Svet staršev v potrjuje Upravni odbor šolskega sklada v sestavi:
- predstavniki staršev: Refik Hodžić, Miha Herman, Zaletelj Nataša,
Mateja Zupančič
- predstavniki zaposlenih: Barbara Polajžer, Maja Sever in Vita Valenčak

Glasovanje SE STRINJAM: 51 SE NE STRINJAM: 0 VZDRŽAN: 0

K 7. Točki

Izvolitev predstavnika staršev v Svet šole.

SKLEP: Svet staršev potrjuje Mirjano Miklič kot predstavnico staršev v Svet šole

Glasovanje SE STRINJAM: 51 SE NE STRINJAM: 0 VZDRŽAN: 0

K 8. Točki in K 9. Točki

Pobude, vprašanja in pohvale za g. ravnatelja in razno

Pobuda o večjih vzdrževalnih delih na šolskem igrišču MŠ. Ograja okoli igrišča, ureditev proge
za skok v daljino, ureditev proge za tek, …

Igrišče je dopoldan v uporabi šole in popoldan je na voljo občanom. Šola igrišče redno
vzdržuje, tudi mivka v jami za skok v daljino se dobavlja. Pred leti se je uredil zaraščen
del igrišča in letos se je odstranila lesena hiška (garderooba), ki že več let ni služila
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prvotnemu namenu. Dolgo časa so bili aktualni načrti občine o ureditvi trim steze v
okolici šolskega centra.

Glede sprehajanja psov in neodgovornega ravnanja lastnikov je pristojno občinsko
redarstvo.

Pobuda o dvojnih učbenikih za učence z namenom zmanjšanja teže torb. En učbenik bi bil za
uporabo v šoli in drugi doma:

Šola že ima težave z zagotovitvijo brezplačnih učbenikov, ker MIZŠ ne zagotavlja
sredstev za redno menjavo učbenikov. Ob zadolžitvi se učenci podpišejo v učbenik z
namenom sledljivosti uporabnikov učbenika. Letos je bilo tudi izdano več plačilnih
nalogov za odškodnino prekomerno uničenih učbenikov v višini 1/3 novega. Starši smo
bili tudi opozorjeni, da je potrebna odgovornost učencev do učbenikov.

Uporaba plezalne stene in želja kluba po organizaciji tečaja plezanja:

Plezalna stena je testirana in v uporabi. Letos se tudi izvaja interesna dejavnost plezanja.
Klub naj da prošnjo in bo prišlo do dogovora.

Pobuda po dodatnih prehodih za pešce v Zagradcu in Višnji Gori:

Šola tukaj nima nobenih pristojnosti razen tega, da o prometni problematiki opozarja
občino ali DDC. Predlog staršem je da pobude naslovijo na pristojne institucije.

Problematika z šolskimi prevozi glede prog in postajališč, izpadih prevoza na Korinju,
usklajenosti voznega reda z urnikom, …:

Glede problematike z prevozi in opaženih težavah se starši obrnejo na koordinatorja
šolskih prevozov (Gregor Arko) na e-pošto gregor@oš-stična.si

Vprašanje glede varstva vozačev. Starši so dobili »Prijavo v varstvo vozačev« na kateri je bila
tudi možnost da se otroka ne vpiše. Sedaj pa je knjižnica zaprta:

Učenci ki po pouku čakajo na avtobus MORAJO biti prijavljeni v varstvo vozačev. Druga
izbira je samo, da takoj po pouku zapusti šolo.

Glede varstva na igrišču je problematika v pomanjkanju kadrov.

Ali je v Višnji gori možno zagotoviti prostor za kolesa v času priprav na kolesarski izpit?

Težko oz. nemogoče.

In nadaljevanje kako oz. v katero smer se razmišlja pri reševanju prostorske stiske v Višnji gori?

Šola opozarja. Pogovori potekajo ni pa še nič dorečenega.

Ali bo na Muljavi prišlo do širitve z telovadnico?

Naša želja je obnova, so pa proračunske zmožnosti občine omejene.

mailto:gregor@oš-stična.si
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Ali je možnost organiziranja športne vzgoje za PŠ Stična v dvorani kulturnega doma?

Ne, ker ni uporabnega dovoljenja.

In nadaljevanje. Ali bi lahko bilo vsaj enkrat mesečno organizirana športna vzgoja v telovadnici
MŠ?

Pobuda se bo pretehtala.

Pohvala staršev ker je oddelek 5. Razreda ostal na Krki.

Ravnatelj opozori starše, da ob srečanju z šolskim osebjem pozdravljajo in so vzgled otrokom in
naj zaupajo šoli v procesu vzgoje in izobraževanja in s tem pripomorejo na poti k samostojnemu
življenju naših otrok.

O morebitni problematiki v razredih poroča predstavnik staršev predsednici Sveta staršev
(svetstarsev.ossticna@yahoo.com).

Sestanek je bil zaključen ob 19:50 uri.

Zapisal: Predsednica Sveta staršev:

Branko Glavan Mirjana Miklič

Priloga: lista prisotnih


