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ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev, ki je bila 13. maja ob 17.00 uri v učilnici glasbe matične šole v Dobu.

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti

Predlagan dnevni red:

1. Potrditev zapisnika seje Sveta staršev, ki je bila 18. 03. 2014.
2. Izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015
3. Problematika šolskih prevozov in varnost šolskih poti.
4. Predlogi, pobude, vprašanja ...

1. Potrditev zapisnika druge seje Sveta staršev.
Zapisnik druge seje Sveta staršev iz dne 18. 03. 2014 je bil soglasno potrjen.
2. Izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015.
Predstavniki posameznih razredov so predstavili stališča staršev glede predlaganega
seznama delovnih zvezkov za šol. leto 2014/2015. Nekaj primerov:





Starši ne nasprotujejo delovnim zvezkom, tudi cena ni problematična. Problem
se jim zdi razlika v delovnih zvezkih med matično šolo OŠ Dob in
podružnično šolo Krtina.
Nekaj staršev je problematiziralo izbor avtorice T. Kokalj.
Izpostavljen je bil problem dodatnih delovnih zvezkov, poleg predpisanega
nabora.
Nekaj staršev je izrazilo nezadovoljstvo z dejstvom, da posamezni učitelji ne
bodo predstavili predlaganih delovnih zvezkov.
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Delovni zvezki naj bodo v predlaganem obsegu, vendar naj se dosledno
uporabljajo in naj ne ostajajo prazni (podobno je tudi s škatlami za tehnični
pouk)
Prehajamo iz ene skrajnosti v drugo, lani za predmet pet delovnih zvezkov,
letos pa nobenega
Lani je bil podan predlog, da kakšen predmet speljemo zgolj z učnimi listi

Ga. ravnateljica je v odgovor predstavila Inovacijski projekt, v sklopu katerega je
predvidena uporaba različnih učbenih pripomočkov v posameznih okoljih v 1. triadi,
kar naj bi privedlo do enakega cilja, seveda ob ustrezni spremljavi. Strokovni svet
predlaga nabor, vsak učitelj pa po svojem prepričanju izbere tiste, s katerimi lahko
najbolj suvereno izvaja učni proces.
Večina staršev je menila, da nismo usposobljeni za tovrstne odločitve in se ne želimo
mešati v strokovnost učiteljev. Prav zaradi tega večina ocenjuje, da je tovrstna
razprava brezpredmetna. Saj je bila tudi lani izražena le želja po kolikor je le
mogočem poenotenju učbenikov med matično in podružnično šolo ter znižanju cene.
Po podatkih pomočnice ravnateljice je letos cena nižja, starši ki kljub temu ne zmorejo
zneska, pa lahko zanj zaprosijo šolski sklad.
Seznam delovnih zvezkov za šol. leto 2014/2015 je bil potrjen.
3. Problematika šolskih prevozov in varnost šolskih poti.
Ga. ravnateljica je podala informacijo o sestanku med ravnatelji OŠ v občini Domžale
in predstavniki občine, ki je bil realiziran prejšnji teden. Šola je morala občini
ponovno poslati seznam varstva vozačev ter sezname učencev izven 56. člena, kljub
temu da so se šolski prevozi glede na lansko leto racionalizirali.
Sestanek s člani SPV ni bil realiziran, kljub pobudi s prejšnje seje. SPV vztraja, da so
oni edini merodajni za presojo varnosti šolskih poti. Še vedno pa ni uradno potrjenega
dokumenta, s katerim bi SPV nedvoumno opredelil varnost konkretnih šolskih poti.
G. Mihelič je seznanil Svet staršev z dejstvom, da na pobudo iniciative staršev že
poteka neodvisna presoja varnosti šolski poti.
Svet staršev zahteva odgovor s strani SPV do konca meseca, drugače ga poziva k
odstopu zaradi neodzivnosti in neizdajanja uradnih dokumentov.
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4. Člani Sveta staršev so izpostavili nekaj odprtih vprašanj:
Zakaj je igrišče med prazniki zaprto?
Ga. ravnateljica je povedala, da je to zanjo novo, saj bi igrišče morali biti odprto, a se
bo pozanimala.
Zakaj je v 1. triadi tako malo iger z žogo? Starši menijo, da bi bilo smiselno te
dejavnosti okrepiti iz različnih razlogov. Zdrav življenjski slog je premalo.
Ga. ravnateljica obljublja, da drugo leto več aktivnosti z žogo, saj bodo vzpostavljeni
ustrezni pogoji (nova telovadnica v Krtini...)
Kdo nadzira gradbišče v Krtini? Delovni stroji vozijo med učenci, ki so poleg tega
soočeni s prahom in hrupom.
Ga. ravnateljica odgovarja, da sama večkrat obišče gradbišče in opozori na konkretne
kršitve dogovorov med izvajalcem in investitorjem glede režima del med trajanjem
pouka.
Opozorilo staršev na vožnja avtošol v Dobu, kar glede na ozke pločnike predstavlja
dodaten faktor tveganja v prometu.
Zbiranje starega papirja je prestavljeno na oktober 2014.
Poročilo šolskega sklada je dostopno na spletni strani šole.

Zapisal: Bogdan ZUPAN

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV:
Klemen MIHELIČ

