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ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev, ki je bila v sredo, 12.3.2019, ob 17.00 v OŠ Dob.

Prisotni: glej priloženo listo prisotnosti
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika sveta staršev, namestnika in predstavnikov v ostalih organih
2. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev
3. Poročilo ravnateljice o prvem ocenjevalnem obdobju
4. Priprava na potrjevanje delovnih zvezkov za novo šolsko leto
5. Predlogi, pobude, vprašanja
Pred sejo je s strani staršev prišlo nekaj pritožb glede nezadovoljive ravni znanja angleškega jezika.
Starši opažajo, da je potrebno z učenci na področju angleščine več kot običajno delati tudi doma. Na
sejo so bile zato povabljene članice strokovnega aktiva anglist, ki so pred razpisanim dnevnim redom
predstavile delo s področja poučevanja angleščine od 1. - 9. razreda. Dejstvo je, da so kljub sicer
dobrim rezultatom na NPZ pri nekaterih učiteljih rezultati podpovprečni, kar mora biti znak za
ukrepanje. Med razlogi za slabši uspeh je bilo med drugim navedeno neredno opravljanje domačih
nalog, odsotnosti učiteljev in premalo neposredne komunikacije med starši in učitelji med letom. Šola
poziva starše, naj se s konkretnimi primeri ali težavami nemudoma obrnejo na učitelje ali vodstvo
šole. Reševanje za nazaj je manj uspešno. Starši se ne morejo strinjati z argumentom, da opravljanje
razredništva vpliva na angažma pri pouku, nadomeščanje odsotnosti učiteljev pa mora biti tudi
vsebinsko, ne le številčno.
1. Izvolitev predsednika sveta staršev, namestnika in predstavnikov v ostalih organih
Za predsednika Sveta staršev je bil potrjen Bogdan Zupan, za namestnika pa Sašo Seljak. Odprta
ostaja funkcija predstavnika v Zvezi aktivov svetov staršev, funkcijo predstavnika staršev v
Šolskem skladu še vedno opravlja Klemen Mihelič.
2. Potrditev zapisnika 1. seje Sveta staršev
Zapisnik je bil potrjen.
3. Poročilo ravnateljice o prvem ocenjevalnem obdobju
Ga. ravnateljica je na kratko orisala prvo ocenjevalno obdobje. Predstavila je učni uspeh in
letošnje projekte. Omeniti velja projekta bralne pismenosti in terapevtskega para, posebno
pozornost posvečajo tudi gibalnim sposobnostim in veščinam za učenje.
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4. Priprava na potrjevanje delovnih zvezkov za novo šolsko leto
Rokovnik bo enak kot lani in sicer:
1. junij: ravnateljica pošlje sezname delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv predsedniku sveta
staršev.
Do 10. junija: ravnateljica pridobi odgovor sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov
in drugih učnih gradiv za posamezen razred oziroma letnik šole.
5. Predlogi, pobude, vprašanja
Vzporedno s predpisanimi vsebinami bi bilo koristno uvesti tudi tehnike hitrega branja in tehnike
hitrega računanja.
Rezultatov tekmovanj ni na spletni strani.
Spletna stran je prenovljena, še vedno pa niso prenesene vse vsebine.
Kdo nadzira izvajalce šolskih prevozov? V zadnjem času je bilo opaziti več sprememb poti vožnje in
neupoštevanja urnika.
Šola spremlja izvajalca šolskih prevozov, vendar popolnega vsakodnevnega nadzora ne more
imeti. Zato vodstvo naproša starše, naj nemudoma sporočijo morebitne nepravilnosti.

PREDSEDNIK SVETA STARŠEV:
Bogdan Zupan

