SVET STARŠEV
ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev v šol. leto 2021/22 z dne 9. 6. 2022 ob 18.00
uri.
Prisotni: člani sveta staršev – lista prisotnosti, ravnatelj Vladimir
Znoj, tajnica Dragica Majce.
Opravičili:
Seja se je pričela ob 18.00 uri.
Predsednica je pozdravila prisotne in ugotovila, da je svet sklepčen.

OŠ ZADOBROVA
Zadobrovška c. 35
1260 LJUBLJANA-POLJE
e-mail: os-zadobrova.lj@guest.arnes.si
http://www.os-zadobrova.si
tel.: +386/082055050
fax: +386 (0)1/5282 591
TR: 01261 6030663534
Davčna štev.: SI 32930798

DNEVNI RED:
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje.
2. Potrditev nadstandardnih dejavnosti v šol. letu 2022/23
3. Potrditev cen delovnih zvezkov za šol. leto 2022/23
4. Razno (pobude pošljite do ponedeljka, 6.6. na os-zadobrova.lj@guest.arnes.si)
Ad 1)
Predsednica je prebrala sklepe zadnje seje.
Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-21/22_2/1: Zapisnik seje Sveta staršev z dne 28.9.2021 se potrdi.
Ad 2)
Ravnatelj je predstavil program nadstandardnih dejavnosti za šolsko leto 2022/23:
PLAVALNI TEČAJI:
 1 RAZRED- TIVOLI
 3. RAZRED- TIVOLI
 6 RAZRED- TIVOLI (PREIZKUS ZNANJA)

TABORI IN ŠOLA V NARAVI:
 2 RAZRED: SAVUDRIJA: 29. maj (120 – 150 EUR)
 3 RAZRED: ZPM Zambratija 22.maj (120 – 150 EUR)
 4 RAZRED: OSILNICA 24 oktober (120 – 150 EUR)
 5 RAZRED: DEBELI RTIČ: DRUGI TEDEN V SEPTEMBRU (150 – 170 EUR)
 6 RAZRED: KOPE 13.3.2023 (220 - 250 EUR)
 7 RAZRED: CŠOD PLANICA NOVEMBER (120 – 150 EUR)
 8 RAZRED: OSILNICA 17. oktober (120 – 150 EUR)
 9 RAZRED: CŠOD Nimamo še datuma (120 – 150 EUR)
 OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: VIKEND TABOR
 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI: VIKEND TABOR
Cene so na osnovi letošnjih taborov. Lahko pride do podražitve. Vse je odvisno od trenutnih razmer.
Predlagamo mesečno varčevanje.
TEČAJ SMUČANJA
 1 RAZRED: 3 DNEVNI (PREVOZNI) TEČAJ - KRANJSKA GORA
EKSKURZIJA:
 NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA: DVODNEVNI IZLET V TUJINO

Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-21/22 2/2: Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2022/23 se potrdi.
Ad 3)
Obravnavali smo izbor delovnih zvezkov in učnih gradiv, ki jih za šolsko leto 2022/2023
predlaga strokovni aktiv učiteljev.
Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-21/22_2/3: Izbor in cene delovnih zvezkov za š. l. 2022/23 se potrdi.
Ad 4)
Ravnatelj:
• NPZ/9: SLO: 2%, MAT: 5%, KEM: 2% - vse je nad slovenskim povprečjem.
• NPZ/6: SLO: 6%, MAT: 8%, TJA: 4% - vse je nad slovenskim povprečjem.
• Torek, 7.6.: zgodila se je kraja osebnih stvari v šoli, obvestili smo policijo in jim dostavili
slike osebe.
• Vstopanje v šolo – starši: Prosimo, da ne vstopate v šol, če ni zares potrebno.
• Učenci bodo v naslednjem šolskem letu imeli možnost nakupa puloverja s kapuco, ki bo
opremljen z znakom šole; naročanje preko aplikacije – kot za fotografiranje.
• 6. razred: učenci prejmejo šolske copate
• 1 razred: učenci prejmejo flaške, da bodo lahko pili tudi med poukom.
•
Starši: Z zeleno barvo so odgovori vodstva šole.
• Odpadli tečaj plavanja 1. raz. – ga ne bo. Imeli ga bodo v 3. razredu.
• Predvajanje multimedijskih vsebin med odmori in gledanje reklam - ravnatelj se bo pogovoril
z učitelji.
• Krožek šah – Zahvaljujem se staršem, ker so za naslednje šolsko leto našli mentorja.
• Pripravljenost 8.r na NPZ drugo leto – učitelji bodo poskrbeli za priprave na NPZ.
• Status športnika po mnenju staršev neima funkcije – Prilagoditve so enotne za vse šole.
• Opozorilo, da se ne izvaja preverjanje znanja pred ocenjevanjem – ravnatelj je preveril,
preverjanja se izvajajo. Bo pa temeljito spremljal izvedbo preverjanja pred pisnim ocenj.
• Izlet v München (predlog – dvodneven izlet ) – v prihodnje bo bližja lokacija ali dvodneven
izlet.
• Nekateri učenci morajo počakati po končanem pouku na kosilo – razpored je narejen tako, da
lahko učenci kulturno pojedo hrano. Čakajo največ 15 minut.
• Posodobitev (ureditev) spletne strani – Res smo malo zaspali, potrudili se bomo, da bo bolj
prijazna za obiskovalce.
• Odpadle int. dejavnosti v času predur – učitelj bo pravočasno obvestil učence.
• Pritožbe nad delom nekaterih učiteljev: ni razlage, naloge za samostojno delo se ne pregleduje,
diskriminatorno ocenjevanje – ravnatelj se bo pogovoril in naredil akcijski načrt za izboljšavo.
• Stojala za kolesa na strani šole, kjer so prvi razredi – ni zadostnega prostora, slab nadzor,
povečali bomo število stojal.
• Prehrana – Že kakšen mesec imamo po dogovoru ljubljanskega aktiva ravnateljev na šolah 2x
tedensko brezmesni meni. V novem šol. letu bo omogočena izbira celotnega brezmesnega
menija. Ne bo pa možen vegeterijanski ali veganski meni. Posameznik se bo prijavil v kuhinji
– cena bo enaka.
• Več interesnih dejavnosti (pevski zbor, gledališče, igre z lutkami, šah, gimnastika) –
Ponujamo tiste dejavnosti, za katere imamo usposobljene mentorje.
• Položnice: Pritožba, da se ne držimo roka pošiljanja položnic, nekateri pa niso dobili položnic:
z novim šolskim letom bomo določili datum za pošiljanje položnic in ga tudi objavili.
• Pohvaljenih je bilo nekaj učiteljev: ravnatelj bo prenesel pohvale in se v imenu učiteljev
zahvaljuje.

Seja se je zaključila ob 20.00 uri.

Zapisala: Dragica Majce

Priloga: -Delovni zvezki 2022/23

Predsednica Sveta staršev: Urška Zupančič

