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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

2. redne seje Sveta staršev

Osnovne šole Stična v šolskem letu 2015/16, ki je bila v četrtek 25.2.2016, ob 17:30 uri v
prostorih matične šole v Ivančni Gorici.

Prisotni: 42 (43) predstavnikov staršev, ravnatelj Marjan Potokar

Odsotni: 15 predstavnikov staršev, (4 opravičeno, 11 neopravičeno).

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 1. seje Sveta staršev z dne 24.9.2015

2. Dosežki učencev na tekmovanjih ( g. ravnatelj )

3. Vprašanja, predlogi in pobude za g. ravnatelja

4. Poročilo z zadnje seje Sveta šole z dne 30.9.2015

5. Razno
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K 1. Točki

Pregled zapisnika 2. seje Sveta staršev z dne 24.9.2015

- izvolitev zapisnikarja ( Branko GLAVAN )
- Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2014/2015
- Letni delovni načrt za šol. leto 2015/2016
- Pregled zapisnika seje Sveta šole z dne 27.5.2015 (vse podrobnosti v zapisu seje na

spletni strani šole)
- Imenovanje predstavnikov staršev v Upravni odbor šolskega sklada in potrditev

Upravnega odbora šolskega sklada OŠ Stična
- Izvolitev predstavnika staršev v Svet šole ( Mirjana Miklič )
- Pobude, vprašanja in predlogi za g. ravnatelja (vzdrževalna dela na šol. igrišču MŠ,

učbeniki, plezalna stena, prehodi za pešce v Zagradcu in VG, problematika šolskih
prevozov in postajališč, varstvo vozačev, prostorska stiska v VG, telovadnica v Muljavi,
športna vzgoja za PŠ Stična.)

K 2. Točki

Dosežki učencev na tekmovanjih (g. ravnatelj)

- Angleščina; 23.11.2015, državno tekmovanje, Mirna Peč - Danijel Sami Blažič 8b zlato
priznanje

- Astronomija; 9. 1. 2016, državno tekmovanje, Ljubljana - Danijel Sami Blažič 8b in
Gašper Struna 9b zlato priznanje

- Biologija – Proteusovo priznanje; 4.12.2015, državno tekmovanje, Trebnje - Lara
Miklavčič 9a srebrno priznanje, Ana Eržen 9b srebrno priznanje in Špela Rapuš, 9a
srebrno priznanje

- Logika 17.10.2015; državno tekmovanje, Šentvid pri Stični - Gašper Struna 9b srebrno
priznanje

- Razvedrilna matematika; 28.11.2015, državno tekmovanje, Ljubljana - Gašper Struna
9b zlato priznanje; Miha Perpar 6b zlato priznanje in Naomi Šav 6V srebrno priznanje

- Sladkorna bolezen; 21.11.2015, državno tekmovanje, Izola - Špela Rapuš 9a zlato
priznanje, Lara Miklavčič 9a srebrno priznanje, Ana Eržen 9b srebrno priznanje, Nika
Škoda 9aZ srebrno priznanje in Eva Erjavec 9bZ srebrno priznanje

- KULTURNI NATEČAJI
Slovenska znanstvena fundacija, Inštitut Jožef Stefan in časopisna hiša Delo so objavili
nagradni natečaj znanstveno fantastičnih spisov z naslovom Srečal/a sem Jožefa
Stefana. Prvo nagrado je prejela učenka Urška Glavan, 9. b.
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K 3. Točki

Vprašanja, predlogi in pobude za g. ravnatelja

Ali se organizira tečaj prve pomoči za učence in učitelje?

Za učence ne. Del učiteljev je opravilo usposabljanje za prvo pomoč. V primeru poškodb ali
nesreč so učitelji vedno pristopili k nudenju prve pomoči. V nadaljevanju pa se je poškodovance
odpeljalo v ZD Ivančna Gorica, ali pa se je zdravstveno službo poklicalo v šolo. V nekaterih
primerih se je poklicalo tudi reševalno službo.

Zakaj ni organizirano jutranje varstvo za učence od 2. razreda naprej?

Jutranje varstvo se je uvedlo ob prehodu na 9. letko za prvi razred. Ministrstvo odobri skupino
glede na število prijav in normative glede velikosti skupine. V odobrene skupine se lahko vključi
številčno samo toliko otrok, da je v skupini največ do 28 + 2 učenca.

Ali šola kaj naredi glede izboljšanja rezultatov NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA?

DA! In tudi na vseh dosedanjih sejah Sveta staršev je bilo že veliko razprave na to temo. Šola si
prizadeva izboljšati rezultate NPZ, pripravila je analize in aktivnosti z namenom, da se izboljša
uspeh na NPZ.

Ali se nadaljujejo aktivnost glede ureditve igrišča, trim steze?

Idejni načrti obstajajo. Vse pa je odvisno od finančnih sredstev, tako šole in občine.

Kam po pomoč v primeru nasilja? Kakšni so vzgojni ukrepi pred opominom?

Glede reševanja težav se obrnemo na razrednika. Z namenom vzgoje učitelj-ica presodi in
podeli vzgojni ukrep, kot so brisanje miz, pometanje itd.

Ali je bila na šoli inšpekcija in kakšne so ugotovitve?

Da. Šolo ima letno več različnih inšpekcijskih pregledov. Večinoma pripomb ni morebitne
nepravilnosti pa so odpravljene v rokih.

Kakšne je stanje glede na ugotovitve računskega sodišča glede plač učiteljev?

Zelo hitro je prišlo do sklepa da to ni tema za sestanek Sveta staršev.

Prepoznavanje nadarjenosti, disleksije?

Za prepoznavanje nadarjenih je vzpostavljen sistem, ki ga učitelji poznajo.



4/ 6

Predlog, da razredniki ne bi poučevali na več šolah (primer dva dni MŠ in tri dni PŠZ). Razred
potrebuje razrednika.

Glede na velikost šole, 5 podružnic in kadra je težko vedno ugoditi predlogu.

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

Glede problematike z prevozi in opaženih težavah naj se starši še isti dan obrnejo na
koordinatorja šolskih prevozov g.Gregor Arko na e-pošto gregor@os-sticna.si.

Pohvala da je prišlo do mesečne organizacije športne vzgoje učencev PŠS v telovadnici MŠ.

Ali je kakšna informacija glede organizacije šole v naravi na Debelem rtiču, kjer naj bi bili
nameščeni begunci?

Glede beguncev uradne informacije nimamo. Je pa za varnost vedno poskrbljeno.

Zakaj odpade športna vzgoja?

Podobno vprašanje je prišlo tudi iz Žurnala. Zato ker je po programu 105 ur športne vzgoje od
tega se 20 ur organizira v tednu šole v naravi, kjer je organiziran tečaj plavanja.

Ali je možno združevanje plačevanja položnic za starše, ki imajo v šoli več otrok?

Da. Uredi se v računovodstvu.

Med vprašanji in pobudami je bilo veliko tem, ki so bile obravnavane še na prejšnjih sejah.
Poziv predstavnikom je bil, da se sej udeležujejo in da so predstavniki več kot eno leto. Po
statutu mandat traja tri leta. Triletni mandat naj bi pripomogel k boljšemu poznavanju
predstavnikov kako poteka vzgoja in izobraževanje.

Ponovno pozivam predstavnike staršev naj si izvolijo namestnike.

K 4. Točki

Poročilo z zadnje seje Sveta šole z dne 30.9.2015

1. Obravnava in potrditev zapisnika 11. seje Sveta šole z dne 27.5.2015

mailto:gregor@oš-stična.si
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SKLEP: Svet šole je z večino glasov potrdil zapisnik 11. seje Sveta šole z dne 27.5.2015 in
dopisnih sej

2. Izvolitev namestnika/ namestnice predsednice Sveta šole
- ker je dosedanjemu namestniku predsednice Sveta šole g. Brleku potekel mandat smo izvolili
novega namestnika predsednice Sveta šole. Izvoljen je bil g. Glavan Branko.
3. Predlogi, pobude, vprašanja
- učbeniki, dolžina časa med obroki
4. Sprejem Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šol. leto 2014/2015
SKLEP: Svet šole je soglasno sprejel Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2014/2015
5. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta za šol. leto 2015/2016
SKLEP: Svet šole je soglasno sprejel Letni delovni načrt za šol. leto 2015/2016
6. Potrditev sistemizacije delovnih mest za šol. leto 2015/2016
SKLEP: Svet šole je soglasno potrdil financiranje iz lastnih sredstev za 5,97 deleža delovnega
mesta kuharja za šol. leto 2015/2016
7. Gospa Kadunc Križaj je predstavila povzetek o prehrani na šoli, ki ga je predstavila na Svetu
staršev v Maju 2015.
8. Ravnatelj predstavi cene obrokov za zaposlene in učence.

9. Cene najema telovadnice za zunanje uporabnike na PŠ Zagradec bodo enake kot na MŠ.
SKLEP: Svet šole je soglasno potrdil, da so cene najema telovadnice za
zunanje uporabnike na PŠ Zagradec enake kot na MŠ.

K 5. Točki

Razno

Sredstva zbrana z zbiranjem odpadnega papirja.
MŠ 15.138 kg
VG 8.669 kg
PŠ MULJAVA 1.885 kg
PŠ STIČNA 630 kg
PŠ KRKA 2.000 kg
PŠ ZAGRADEC 7.122 kg
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PŠ AMBRUS 977 kg
Za šolski sklad je to zneslo skupaj 3.629,74 EUR pridobljenih sredstev.

BOŽIČNI BAZAR 2015

Zbrana sredstva 5.992,69 EUR.
Stroški 1.191,11 EUR
končni znesek 4.801,58 EUR
Zbrana sredstva so namenjena šolskemu skladu.

Povabilo na predavanje “ Varna raba interneta in drugih spletnih tehnologij”, ki bo 29.2.2016 ob
17. uri in Jurčičev pohod 5.3.2016.

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

Sestanek je bil zaključen ob 20:00 uri.

Zapisal: Predsednica Sveta staršev:

Mirjana Miklič


