ZAPISNIK
1. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2014/15,
30. septembra 2014 s pričetkom ob 19. uri v OŠ Notranjski odred Cerknica
s podružnicama Grahovo in Begunje
Prisotnih je bilo 30 članov Sveta staršev oz. predstavniki naslednjih razredov:
- OŠ Cerknica: 1.a, 1.b, 1.c, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 4.a,, 4.b, 5.a, 5.b, 5.c, 6.a, 6.b,, 6.c,7.a, 7.b, 8.a,
8.b, 9.a, 9.b, 9.c.
- OŠ Grahovo: 1.-2., 3., 4., 5., 7., 8.
- OŠ Begunje: 1., 2., 3., 4., 5.
S strani šole sta na seji sodelovali ravnateljica ga. Bernarda Dolničar in pomočnica ravnateljice ga.
Vlasta Kebe.
Starši so se uvodoma na kratko predstavili. Ravnateljica ga. Dolničar je opozorila, da je lahko
posamezni starš zgolj predstavnik enega razreda (problem pri 4.a in 8.a), zaradi težav pri izvajanju
glasovalne pravice. Težavo je potrebno čim prej rešiti.
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika in podpredsednika Sveta staršev za šolsko leto 2014/15.
2. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15.
3. Razno.
Točka 1.
Za predsednika je bil z 29 glasovi za in 1 vzdržanim glasom izvoljen g. Tadej Ian. Za namestnico
predsednika Sveta staršev je bila z 21 glasovi za izvoljena ga. Vesna Telič Kovač. Predlagani kandidat
g. Matjaž Čuček je prejel 9 glasov.
Predsednik Sveta staršev g. Ian se je zahvalil za podporo in se zavezal delovati v korist otrok. Apeliral
je na pobude staršev.
SKLEP 1/1R: Tadej Ian je izvoljen na mesto predsednika Sveta staršev v letu 2014/15
SKLEP 2/1R: Vesna Telič Kovač je izvoljena na mesto namestnice predsednika Sveta staršev v
letu 2014/15
Točka 2.
Ravnateljica ga. Bernarda Dolničar je svet seznanila, da je letni delovni načrt za letošnje šolsko leto v
zaključni fazi oz. da se v kratkem pričakuje njegova potrditev in še ni dokončan iz objektivnih vzrokov.
Nadalje je obvestila naslednje:
- 16.5.2015 bo delovna sobota, s čemer se bo nadomestil izpad pouka 2.1.2015;
- v Grahovem je oblikovan kombiniran oddelek 1. in 2. razreda, za katerega sta dodeljeni 2
učiteljici;
- publikacija bo na spletni strani šole objavljena 10.10.2014;
- oktobra se začnejo izvajati interesne dejavnosti;
- neobvezni izbirni predmeti po posameznih šolah;
- izvajanje šole v naravi za 5. in 6. razrede ter v CŠOD za 4. in 8. razrede, enko kot v lanskem
šolskem letu;
- vodstvo šole načrtuje izvedbo projektov botrstvo za otroke in šolski sklad v naslednjem
šolskem letu;
- v letošnjem letu bo ponovno organizirana humanitarna akcija Drobtinica;
- skozi celotno šolsko leto bodo potekale aktivnosti v zvezi z obeležitvijo 50. obletnice OŠ
Cerknica. Ob koncu leta se načrtuje izdaja publikacije. K sodelovanju bodo povabljeni tudi
starši;
- OŠ Notranjski odred ni bila izbrana na razpisu šol, kjer bi letos prišlo do uvedbe tujega jezika v
2. razredu;

-

-

OŠ Notranjski odred je letos pridobila naziv "Kulturna šola", ki ga bo obdržala do leta 2017.
Prejela je tudi posebno priznanje na likovnem področju. Še naprej je tudi "Eko šola" in "Zdrava
šola";
Energetska sanacija šole v Cerknici in Begunjah je bila izvedena s pomočjo evropskih
sredstev. S tem v zvezi se je izvajal tudi projekt "moja energija";
2.10.2014 bo potekala otvoritev odbojkarskega igrišča za katerega je sredstva donirala
Lekarna Ljubljana, v prihodnosti pa je načrtovana tudi posodobitev igrišča in izgradnja
športnega parka..

Točka 3.
Pobude staršev na roditeljskih sestankih predstavi ga. ravnateljica in na njih odgovarja.
Pobuda OŠ Grahovo za delitev blok ure nemščine: trenutno rešitve ni mogoče zagotoviti. Predstavnica
staršev prosila, da se k predlogu ponovno vrne, ko bo prišlo do zamenjave učitelja.
Pobuda 4.a OŠ Cerknica glede o možnosti vključitve otrok v jutranjo varstvo: ravnateljica je obvestila,
da je normativ za jutranjo varstvo že dosežen, pa tudi sicer je jutranjo varstvo namenjeno učencem do
3. razreda. Učenci lahko sicer vstopijo v šolo ob 7.20, ko prispejo učenci vozači, in počakajo v
garderobi. Glede možnosti organizacije prevoza iz Peščenka je potrebno pobudo nasloviti na Občino
Cerknica.
Pobuda 3.b OŠ Cerknica glede razporeditve roditeljskih sestankov na različne ure: Omenjena
problematika je bila obravnavana že na seji Sveta staršev 11.3.2014, kjer je bil dosežen dogovor o
razporeditvi roditeljskih sestankov na OŠ Cerknica na tri dni po triadah. Na tekoči seji se doseže
dogovor, da se na OŠ Grahovo razporedi roditeljske sestanke na dva dni po razredni in predmetni
stopnji. Na OŠ Begunje so bile že dosežene določene rešitve. Ravnateljica je opozorila, da bi bilo
potrebno razpored roditeljskih sestankov ustrezno uskladiti.
SKLEP 3/1R: Svet staršev šoli predlaga, da preuredi urnike roditeljskih sestankov v skladu z
dogovorom na seji 11.3.2014 ter dogovorom 30.9.2014.
Pobuda 6.b OŠ Cerknica glede govorilnih ur: Svet staršev se je strinjal s predlogom, da starši prihod
na dopoldanske govorilne ure v naprej najavijo, popoldne pa naj vsaj pogovor poskuša biti čim bolj
časovno racionalen (npr. 10 min).
Pobuda 6.b OŠ Cerknica glede možnosti odjave kosila po 9.00 uri: ravnateljica je zagotovila, da se bo
v zvezi z možnostjo premika roka za odjavo kosila iz 9.00 na 11.00 pogovorila z računovodstvom in
vodjo prehrane. Hkrati je obvestila, da šola preučuje možnost obveščanja o odsotnosti učenca oz.
odjave malice/kosila po elektronski pošti.
Ravnateljica je hkrati opozorila, da se vse pobude predvidoma predhodno obravnavajo v okviru
razredov na roditeljskih sestankih.
Namestnica predsednika Sveta staršev ga. Vesna Telič Kovač je predstavilo delo Aktiva sveta staršev,
katerega članica je bila zadnjih nekaj let.
SKLEP 4/1R: Svet staršev je za novega predstavnika v Aktiv svetov staršev notranjskih osnovnih
šol - ASSNOŠ izvolil g. Igorja Karničnika.
Namestnik predsednika Sveta zavoda OŠ Notranjski odred Cerknica Matjaž Čuček je udeležene
informiral o aktivnostih oz. delu Sveta zavoda v povezavi z izvolitvijo in imenovanjem nove ravnateljice
ga. Bernarde Dolničar. Dogajanje na izredni seji sveta zavoda je na kratko predstavil tudi g. Ian in
povedal, da so vsi trije predstavniki sveta staršev opravljali svojo funkcijo korektno in v skladu s
pričakovanji staršev ter pohvalil g. Čučka za odlično opravljeno delo pri nadomeščanju predsednice
sveta zavoda..
Predstavnik 1.c OŠ Cerknica je povprašal o načrtih šole glede poučevanja bivše ravnateljice ga.
Marije Braniselj. Ravnateljica je potrdila, da je po načrtu predvideno, da bo 1.c poučevala ga.
Braniselj, ki je trenutno odsotna.

Predsednik g. Ian je obvestil, da bo naslednja seja Sveta staršev predvidoma potekala februarja 2015.
Zapisničarka
Jasna Lhotka

Predsednik Sveta staršev
mag. Tadej Ian

