Zapisnik sveta staršev Osnovne šole Šentvid,
ki je bil 2. oktobra 2019 ob 17.00 v prostorih OŠ Šentvid, Prušnikova 98,
Ljubljana
Prisotni: predstavniki vseh oddelkov, razen 3. b (opravičena odsotnost) ter 6. a in 7. a.
Dnevni red:
1. Konstituiranje sveta staršev v novi sestavi
2. Seznanitev novih članov s Poslovnikom sveta staršev
3. Obravnava Poročila o uresničevanju letnega delovnega načrta s samoevalvacijskim
poročilom za lansko šolsko leto
4. Obravnava Letnega delovnega načrta za tekoče šolsko leto
5. Posredovane pisne pobude in vprašanja staršev
6. Razno
Ad1)
Mandat predsedniku in namestnici, ki sta bila izvoljena lani, traja dve leti. Predstavniki sveta
predlagajo, da se mandat trenutnemu predsedniku in namestnici potrdi.
Sklep 1: Svet staršev je soglasno potrdil za predsednika gospoda Mitjo Amona in za
namestnico gospo Majo Cerar.
Ad2)
Vsi člani so dobili Poslovnik dela sveta staršev po elektronski pošti. Nove člane se pozove k
vprašanjem in morebitnim pripombam ter pobudam.
Na šolo smo dobili okrožnico z Ministrstva za izobraževanje, znanosti in šport (MIZŠ), kjer je
problematizirano glasovanje namestnikov predstavnikov v svetu staršev. Zakon namestnikov
namreč ne predvideva in bi lahko bili sklepi, sprejeti z njihovim glasovanjem, nični. To bi lahko
imelo negativne posledice na delovanje šole. Ker po našem mnenju vloga namestnika ni le
glasovanje, temveč tudi to, da preda informacije in pobude, ki so bile obravnavane na svetu,
ravnateljica predlaga spremembo poslovnika v 3. členu, kjer se doda, da namestnik nima
glasovalne pravice. Med člani se razvije debata o smiselnosti spremembe in o možnih
implikacijah. Dogovorimo se, da bo predlog spremembe gospa ravnateljica posredovala po
elektronski pošti, o spremembi bo svet odločal na dopisni seji.
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Sklep 2: Ravnateljica pripravi predlog spremembe Poslovnika in ga posreduje članom sveta po
elektronski pošti.
Ad3)
Člani sveta staršev so dobili Poročilo o uresničevanju LDN s samoevalvacijskim poročilom za
šolsko leto 2018/19 po elektronski pošti.
Ravnateljica je predstavila povzetek poročila (število učencev, realizacija programa, učni uspeh,
uspeh na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ), šole v naravi, interesne dejavnosti, projekti,
raziskovalna dejavnost, prireditve, delo z učenci z odločbami, tekmovanja iz znanja, bralne
značke, raziskovalne naloge, športna področja…).
Predstavnike staršev zanimajo rezultati NPZ-ja in sicer rezultati pri angleščini, kjer smo bili
lansko leto v 6. razredu pod slovenskim povprečjem. Starši imajo informacijo, da je angleščina
na naši šoli šibka. Ravnateljica predlaga, da pripravil pregled NPZ rezultatov pri angleščini za več
let, da se ugotovi trend in opravi statistična analiza za daljše časovno obdobje. Informacija z
Gimnazije Šentvid, s katerimi se največ povezujemo je, da ne odstopamo navzdol v znanju
angleščine glede na ostale osnovne šole. Razvije se debata o kakovosti poučevanja angleščine in
o smiselnosti primerjave rezultatov NPZ med šolo in slovenskim povprečjem.
Starše zanima tudi, kakšno strokovno podporo in nadzor imajo učitelji. Ravnateljica razloži, da
ima učitelj podporo in nadzor v vodstvu šole, strokovno podporo pa na študijskih skupinah
(Zavod za šolstvo).
Sklep 3: Šola pripravi statistično analizo rezultatov NPZ pri angleščini za pretekla leta in jo
pošlje članom sveta po elektronski pošti. V novembru bi lahko imeli sejo sveta za pogovor o
analizi.
Ad4)
Vsi člani so po elektronski pošti dobili LDN za tekoče šolsko leto. Ravnateljica je izpostavila
predvsem novosti, posebnosti in prednostna področja:
- en oddelek več, sedaj imamo ponovno 18 oddelkov;
- kadrovske spremembe, 4 novi zaposleni pedagoški delavci;
- Ekošola – šolski med, ki so ga pridelale naše čebele in bo služil za promocijo šole ter za
tradicionalni slovenski zajtrk;
- širi se pristop »Storyline«, predvsem na razredno stopnjo;
- šolski vrt vključujemo v vsebine pouka in med podaljšanim bivanjem;
- nov projekt »Krepitev kompetenc ustvarjalnosti in inovativnosti – POGUM« v
sodelovanju z Zavodom za šolstvo;
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že uveljavljen projekt »Ko zmaga jeza«, delavnice za učence v 1. triadi za obvladovanje
jeze.

Ad5)
Pisne pobude in vprašanja:
1. Predstavnike zanima, kaj je s prenovami učilnic, o katerih smo govorili na zadnjem svetu.
Ravnateljica pojasni, da je obnova učilnic za LUM in učilnice T3 končana in se uporabljata
za pouk.
Parket v telovadnici bo obnovljen do 7.10.2019 in takrat bo telovadnica zopet
funkcionalna. Pogodba z MOL je podpisana za prenovo učilnic, pogodbe za telovadnice
še ni, saj so zadržki pri finančni službi MOL, imamo pa ustna zagotovila, da so sredstva
zagotovljena.
2. Predstavnike zanimajo novosti glede predvidene gradnje Gimnazije Šentvid in nove
telovadnice
Ravnateljica pojasni, da se že dolgo pripravlja razpis za arhitekturni natečaj. Današnji
podatek je, da razpisa še ni, vendar naj bi bil do konca leta 2019. Arhitekturni natečaj bo
skupen, tako za gradnjo nove gimnazije, kot za gradnjo nove telovadnice za OŠ ter za
ureditev zunanjega športnega igrišča. V najbolj optimističnih napovedih bi začeli z
gradnjo konec naslednjega leta.
3. Starši 1. razreda predlagajo povečanje števila obešalnikov na hodniku.
Ravnateljica pove, da je preštela obešalnike v omarah in na stojalih. Pri tem je
upoštevala v omarah le po 7 obešal, čeprav jih je dejansko več. Skupno je obešal 86,
učencev pa je 90. Zato bomo na hodniku v pritličju dodali še eno stojalo s 6 obešali, tako
bo imel vsak učenec svojega in tudi omare ne bodo več prenapolnjene.
Ad6)
1. Predstavnica staršev pohvali nova učitelja, in sicer učitelja za tehniko in fiziko ter
učiteljico za likovno umetnost.
2. Predstavnico zanima, če obstaja na šoli dogovor, katere informacije učitelj preda
staršem na govorilnih urah.
Ravnateljica pojasni, da so potrebe s strani staršev zelo različne, prav tako vprašanja
staršev in zato usmeritev na nivoju šole ni. Vsekakor pa vsak učitelj odgovori na
vprašanja staršev, če ima informacije. Po katerih posamezni starši sprašujejo.

Priloga: lista prisotnosti

Šentvid, 4. 10. 2019

Zapisal: Jaka Saje
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