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: 900-2/2020-10
ZAPISNIK
11. seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 29. 9. 2020, ob 18.00 v zeleni dvorani šole.
Navzočnost
Prisotni člani
staršev

Sveta Vanja Vravnik, Nevenka Šapek, Darinka Kališnik, Anita Skobir, Borut
Iršič, Urška Mlačnik, Lucija Potočnik, Sabina Krajinič Lozinšek, Damjana
Krauberger Mikolič, Tanja Planinšec, Boris Večko, Nevenka Janežič,
Tomaž Filip,
Opravičili so se (člani Nataša Fink, Iveta Kuserbanj Gradišek
Sveta staršev)
Odsotni (člani Sveta Tanja Martic, Janja Širnik, Saša Jelen, Sabina Hovnik, Simona Šumnik,
staršev)
Milena Haramija, Vesna Pučl Slemenik, Anja Uršej Marinč, Lucija
Mlekuš, Neda Hudopisk, Rok Kotnik
Ostali navzoči
Aljaž Banko, ravnatelj, člani Sveta zavoda: Jasmina Pečovnik, Jana
Krančan Erjavec, Vesna Junger, Anica Tajzel
Zapisnik pisala
Mateja Kotnik, poslovna sekretarka

Podpisani seznam prisotnih članov Sveta staršev je priloga zapisniku v arhivu šole.
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Damjana Krauberger Mikolič.
Člani Sveta OŠ Koroški jeklarji so bili prisotni na seji Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji, ki je potekala v
zeleni dvorani šole, vendar le kot slušatelji.

DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje in korespondenčne seje Sveta staršev
OŠ Koroški jeklarji.
2. Letno pedagoško poročilo 2019/2020 (g. Aljaž Banko, ravnatelj).
3. Predstavitev Letnega delovnega načrta in Publikacije za šolsko leto 2020/2021 (g. Aljaž
Banko, ravnatelj).
4. Razno.

K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje in korespondenčne seje
Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji.

Ga. Krauberger Mikolič je prisotne pozdravila in jim predstavila dnevni red seje.
1. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili dnevni red sestanka.
Predsednica Sveta staršev je članom predstavila zapisnik zadnje in korespondenčne seje.
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik zadnje seje Sveta staršev, ki je bila
11. 2. 2020.
3. SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili zapisnik korespondenčne seje Sveta staršev,
ki je potekala od 12. 5. do 19. 5. 2020.

K točki 2.) Letno pedagoško poročilo 2019/2020
Ravnatelj Aljaž Banko je predstavil Letno pedagoško poročilo za šolsko leto 2019/2020. Povedal
je, da je bilo šolsko leto 2019/2020 prav posebno zaradi novega virusa korona. Posledično se
zaradi drugačne organizacije dela več šolskih aktivnosti ni izvedlo (NPZ-ji, večina tekmovanj iz
znanja, športna tekmovanja …). Učenci četrtih razredov niso bili v letni šoli v naravi, vendar se
bo ta za njih izvedla v šolskem letu 2020/2021, če bodo razmere dopuščale.
Povedal je tudi, da smo tudi v šolskem letu 2019/2020 pripravili Letopis. V njem je predstavljeno
šolsko dogajanje v preteklem šolskem letu. Objavljen je na šolski spletni strani.

K točki 3.) Predstavitev Letnega delovnega načrta in Publikacije za šolsko leto 2020/2021
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021. Povedal je, da je tudi letos
Publikacija za šolsko leto 2020/2021 v elektronski obliki, in sicer na šolski spletni strani.
Povedal je, da kot se je na poseben način šolsko leto 2019/2020 končalo, se je šolsko leto
2020/2021 začelo. Starše je opozoril na drugačno organizacijo dela v šoli, saj je potrebno
učencem in delavcem šole zagotoviti varno in zdravo učno okolje, ob upoštevanju preventivnih
higienskih ukrepov. Izzive koronavirusa, ki je postal del našega vsakdana, bomo morali uspešno
premagovati z medsebojnim sodelovanjem.
Povedal je tudi, da nam Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport z okrožnicami daje
navodila za delo, ki smo jih dolžni upoštevati.
Ker se okužbe z virusom korona širijo, je velika verjetnost, da bo potrebno v primeru okužb v šoli
pouk organizirati drugače, tudi na daljavo. Učitelji so se za delo na daljavo že izobraževali. Prav
tako bomo tudi učencem predstavili, kako bo potekalo delo na daljavo, v kolikor do tega pride.
Uporabljali bomo komunikacijo ZOOM in e-Asistenta.
Starše je seznanil, da so učenci podružnične šole v Kotljah zaradi sanacije zgornjih prostorov šole
imeli pouk v spodnjih prostorih in v večnamenski dvorani v Kotljah, in sicer do 25. 9. 2020. Od
28. 9. 2020 pouk vseh oddelkov poteka kot običajno, v prostorih podružnice.
V šolskem letu 2020/2021 bodo šesto- in devetošolci opravljali nacionalni preizkus znanja. Tretji
predmet za devetošolce na tem preizkusu je v tem šolskem letu biologija.
Ravnatelj je še povedal, da imamo tudi v tem šolskem letu preko javnih del zaposleno osebo za
učno pomoč učencem.

K točki 4.) Razno.
Ga. Damjana Krauberger Mikolič, predsednica Sveta staršev, je knjižničarko šole ga. Jasmino
Pečovnik prosila, da starše seznani z načinom izposoje v šolski knjižnici.
Knjižničarka je povedala, da je izposoja v knjižnici možna, vendar ne na način, kot so ga otroci
vajeni sicer. Učenci višjih razredov si knjige lahko izposodijo preko svojega razrednika. Izposoja
za učence nižjih razredov poteka po urniku, v knjižnico pridejo v spremstvu razrednika. Za
informacije glede izposoje sta knjižničarki dosegljivi na telefonski številki knjižnice ali e-mailu. Na
šolski spletni strani je tudi povezava do šolske spletne knjižnice, kjer si lahko otroci pogledajo,
ali je gradivo, ki ga želijo, na voljo.
Od staršev smo prejeli dve vprašanji.
-Kako bo z uporabo garderobnih omaric v jesenskih in zimskih mesecih, kam bodo učenci shranili
mokro garderobo, saj bo v razredih zaradi dežja in snega vse mokro in posledično nevarno za
padce in poškodbe?
-Šolska malica in prehranska oziroma kalorična ustreznost malice v zadnji triadi, saj se učenci
pritožujejo nad količino malice?
Ravnatelj je povedal, da smo z uporabo garderobnih omaric pričeli n dan seje, v torek, 29. 9.
2020, in zaenkrat ni bilo težav glede mešanja razredov, saj učenci tudi v šolo že vstopajo po
razredih s 5-minutnim zamikom.
Povedal je tudi, da se je glede normativov šolske malice že pozanimal pri vodji šolske prehrane,
ki zagotavlja, da ta ustreza predpisanim količinam na učenca. V kolikor so učenci še vedno lačni,
naj to povedo učitelju, ki je prisoten pri malici. Ta bo priskrbel dodatno malico. Nekateri višji
razredi pa že dobivajo dodatno malico (večje količine).

ZAKLJUČKI:
1. Na seji so bili sprejeti 3 sklepi.
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,
- LPP za šolsko leto 2019/2020,
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2020/2021,
- Publikacija za šolsko leto 2020/2021.

Zapisnik pisala:
Mateja Kotnik

Predsednica Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji
Damjana Krauberger Mikolič

