Osnovna šola Koroški jeklarji
Javornik 35
2390 Ravne na Koroškem
T: 02 821 54 53
F: 02 822 02 08
E: o-kojeravne.mb@guest.arnes.si
I: http://koroskijeklarji.mojasola.si

Podružnica Kotlje
T: 02 821 54 50, 02 821 54 51

Številka: 900-2/2020-3
ZAPISNIK
9. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 11. 2. 2020, ob 18.00 v zeleni dvorani šole.
Navzočnost
Prisotni člani
staršev

Sveta Sabina Hovnik, Simona Šumnik, Nevenka Šapek, Ines Gerold, Urška
Mlačnik, Milena Haramija, Tina Delalut Smrtnik, Vesna Čurč, Mojca
Šavc, Anja Uršej Marinč, Damjana Krauberger Mikolič, Lucija Mlekuš,
Rok Kotnik, Tanja Planinšec, Boris Večko, Nevenka Janežič, Tomaž Filip,
Nataša Fink, Katarina Valentar

Opravičili so se (člani Darinka Kališnik, Neda Hudopisk
Sveta staršev)
Odsotni (člani Sveta Saša Jelen, Borut Iršič, Helena Jamnik, Maja Vrčkovnik
staršev)
Ostali navzoči
Aljaž Banko, ravnatelj, Veronika Valentar
Zapisnik pisala
Jasmina Pečovnik, učiteljica
Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole.
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Damjana Krauberger Mikolič.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji.
2. Analiza učnega uspeha za prvo ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2019/2020. (ravnatelj
šole)
3. Poslovanje šolskega sklada v koledarskem letu 2019. (Jelka Helena Samec Sekereš)
4. Razno.

K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje seje Sveta staršev OŠ Koroški
jeklarji.
Ga. Krauberger Mikolič je prisotnim predstavila dnevni red seje.

1. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red sestanka.
Predsednica Sveta staršev je članom predstavila zapisnik zadnje seje.
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev.

K točki 2.) Analiza učnega uspeha za prvo ocenjevalno obdobje v šolskem letu 2019/2020.
(ravnatelj šole)
Ravnatelj Aljaž Banko je dejal, da se učencem učni uspeh ne določa več, vseeno pa je na željo
predsednice Sveta staršev podal kratko poročilo o rezultatih ob koncu prvega ocenjevalnega
obdobja. Povedal je, da po sestankih razrednih učiteljskih zborov ugotavlja, da so rezultati
primerljivi s tistimi iz preteklih let; učenci od prvega do petega razreda v celoti dosegajo
minimalne standarde znanja, medtem ko sta med tistimi od šestega do devetega razreda dva
taka, ki standardov ne dosegata. Dodal je še, da učenci vedo, da se uspeh ob koncu prvega
ocenjevalnega obdobja ne določa, zato si svoje obveznosti razporedijo po lastnem interesu.
Starše je zanimalo, kakšno je stanje pri pouku kemije, ali je v primerjavi z začetkom šolskega leta
narejen korak naprej. Otroci si namreč še vedno sami organizirajo medsebojno pomoč. Starši
imajo zato občutek, da oni in njihovi otroci opravljajo delo učitelja.
Ravnatelj je povedal je, da imajo poleg rednega pouka učenci zagotovljene različne oblike
pomoči tudi pri kemiji, vendar jih ne izkoristijo. Dodal je, da je po pripombi na pretekli seji opravil
potrebne razgovore in delo učitelja spremlja; meni, da je narejen korak naprej. Ob pripombi
staršev, da se učitelj še vedno ne odziva na težave učencev, je zagotovil, da bo opravil razgovor.
Še enkrat pa je starše pozval, naj se ob morebitnih težavah najprej obrnejo na učiteljico, če ne
bo želenega odziva, pa nanj.
Starši so želeli več informacij v zvezi z vprašalnikom o prehrani, ki so ga dobili.
Ravnatelj je povedal, da želimo pridobiti povratno informacijo o zadovoljstvu uporabnikov –
staršev in učencev. Dejstvo je, da so prehranjevalne navade različne, se pa organizator šolske
prehrane s kuharicami drži smernic za pripravo uravnotežene in zdrave prehrane; to je dostikrat
v nasprotju z željami in navadami učencev, saj ugotovitve kažejo, da hrane, ki velja za zdravo, ne
jedo. Ravnatelj je še povedal, da se tako organizator šolske prehrane kot osebje v kuhinji
sistematično izobražujejo. Dodal je še, da razmišlja o uvedbi jedilnika NIJZ; pri tem pa ni več
odstopanj in razgovorov o tem, kaj je dobro in kaj ne. Poudaril je še, da se učenci skozi šolsko
prehrano navajajo na vsestransko, uravnoteženo in zdravo prehrano. Starši so se s tem strinjali.
Ravnatelj je dodal, da je tudi sam za večjo izbiro, ko gre za prehrano, vendar za to šola nima ne
finančnih ne kadrovskih možnosti.
Starši pozdravljajo šolsko shemo, dan brez sladkorja in dan brez mesa, jih pa zanima, zakaj so v
dnevu brez mesa na jedilniku ribe. Ravnatelj je dejal, da se bo z odgovornimi za jedilnik pogovoril.

K točki 3.) Poslovanje šolskega sklada v koledarskem letu 2019. (Jelka Helena Samec Sekereš)
Zaradi zadržanosti gospe Jelke Helene Samec Sekereš je poročilo o poslovanju šolskega sklada
podala gospa Milena Haramija. Izpostavila je, da je bil v preteklem letu prispevek staršev višji
kot sicer. Starše je seznanila s prihodki in odhodki v letu 2019 ter načrtom porabe sredstev za

leto 2020 (dokumenti so priloga temu zapisniku). Povedala je še, da so sredstva sklada
namenjena tudi pomoči otrokom iz socialno šibkih družin, vendar zakonodaja včasih omejuje
izplačilo zneskov pomoči, ki bi jih ti dejansko potrebovali.
Ravnatelj je na prošnjo gospe Haramija razložil načrt nabave tablic in vmesnikov za prenos slike
iz prenosnih naprav na projektor in zaslone – Apple TV. katerih financiranje se bo delno krilo iz
sredstev šolskega sklada. Starši so dodali, da je interes sklada pomagati šoli pri nabavi
nadstandardne opreme in učencem nuditi dejavnosti, ki bi jih sicer ne bili deležni (obisk kulturnih
prireditev izven kraja bivanja).
Ravnatelj je ob tem dejal, da šola ne sme biti le lepa stavba, to ni dovolj; učencem mora nuditi
pogoje za njihov vsestranski razvoj, k čemur pa pripomorejo tudi sredstva šolskega sklada.

K točki 4.) Razno.
Prisotni na seji niso imeli vprašanj, niti niso podali predlogov ali mnenj. Seja se je zaključila ob
19. uri.

ZAKLJUČKI:
1. Na seji sta bila sprejeta dva sklepa.
2. Zapisnik dobijo v vednost člani Sveta staršev, Občina Ravne na Koroškem, objavi pa se tudi
na oglasnih deskah na matični šoli in podružnici Kotlje.
3. Priloženo gradivo:
- vabilo,
- seznam prisotnih na seji Sveta staršev,
- Poročilo o poslovanju šolskega sklada v koledarskem letu 2019.

Zapisnik pisala:
Jasmina Pečovnik

Predsednica Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji
Damjana Krauberger Mikolič

