Osnovna šola Koroški jeklarji
Javornik 35
2390 Ravne na Koroškem
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F: 02 822 02 08
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I: http://koroskijeklarji.mojasola.si

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

Številka: 900-2/2021-10
ZAPISNIK
seje Sveta staršev, ki je bila v torek, 28. 9. 2021, ob 17. uri. Seja je potekla preko
videokonferenčnega sistema ZOOM. Povezavo smo članom oziroma njihovim namestnikom poslali
na njihove elektronske naslove.
Navzočnost
Prisotni člani Sveta Andreja Šapek, Marko Valant, Anja Benko, Vanja Vravnik, Janja Širnik,
staršev in namestniki
Sabina Hovnik, Maja Kadiš, Maja Hudopisk, Ines Gerold, Tanja Jernej,
Borut Iršič, Sabina Krajinič Lozinšek, Vesna Pučl Slemenik, Katja Mori,
Lucija Mlekuš, Damjana Krauberger Mikolič, Matej Skerlovnik, Rok
Kotnik, Tanja Planinšec, Janja Saberčnik, Nevenka Janežič
Opravičili so se (člani Zala Grobelnik, Darinka Kališnik, Anja Uršej Marinč, Simona Šumnik,
Sveta
staršev
in Lucija Potočnik, Erika Breznik
namestniki)
Odsotni (člani Sveta Tanja Martic, Jasmina Germadnik Kos
staršev)
Ostali navzoči
Aljaž Banko, ravnatelj, Nina Ošlovnik, predsednica Sveta OŠ Koroški
jeklarji in Katja Krivec, učiteljica
Zapisnik pisala
Mateja Kotnik, poslovna sekretarka
Seznam prisotnih članov Sveta staršev na videokonferenci je priloga zapisniku v arhivu šole.
Sejo Sveta staršev je vodila predsednica, ga. Damjana Krauberger Mikolič.
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje korespondenčne seje Sveta staršev
OŠ Koroški jeklarji.
2. Letno pedagoško poročilo 2020/2021 (g. Aljaž Banko, ravnatelj).
3. Predstavitev Letnega delovnega načrta in publikacije za šolsko leto 2021/2022 (g. Aljaž
Banko, ravnatelj).
4. Seznanitev s spremembami Načrta varnih šolskih poti za šolsko leto 2021/2022 (ga. Katja
Krivec).
5. Razno.

K točki 1.) Pregled in potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje 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 potrdili dnevni red sestanka.
Predsednica Sveta staršev je članom predstavila zapisnik zadnje korespondenčne seje.
2. SKLEP: Člani Sveta staršev so potrdili zapisnik korespondenčne seje Sveta staršev, ki je
potekala od 24. do 26. 5. 2021.

K točki 2.) Letno pedagoško poročilo 2020/2021.
Ravnatelj Aljaž Banko je pozdravil prisotne in jim predstavil Letno pedagoško poročilo za šolsko
leto 2020/2021. Zahvalil se je za prispevke staršev v šolski sklad. Povedal je, da zaradi drugačne
organizacije pouka v lanskem šolskem letu ni bilo mogoče izvesti vseh šol v naravi, le te se bodo
izvedle v letošnjem šolskem letu, v kolikor bo to mogoče.
Povedal je tudi, da smo tudi v šolskem letu 2020/2021 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 2021/2022.
Ravnatelj je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022. Povedal je, da je tudi letos
Publikacija za šolsko leto 2021/2022 v elektronski obliki, in sicer na šolski spletni strani.
Starše je opozoril na drugačno organizacijo dela v šoli, saj je potrebno učencem in delavcem
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 šolstvo in šport z okrožnicami daje navodila za delo, ki
smo jih dolžni upoštevati.
V primeru okužb je potrebno pouk organizirati drugače, tudi na daljavo.
V šolskem letu 2021/2022 bodo šesto- in devetošolci opravljali nacionalni preizkus znanja. Tretji
predmet za devetošolce na tem preizkusu je v tem šolskem letu angleščina.
Ravnatelj je še dodal, da imamo tudi v tem šolskem letu preko javnih del zaposlenega učitelja za
učno pomoč učencem.
S strani staršev smo prejeli dve vprašanji:
-Ali bi bilo mogoče v primeru, ko gre oddelek v karanteno, pouk v šoli organizirati za učence, ki
izpolnjujejo pogoje PCT, za ostale pa na daljavo?
Ravnatelj je povedal, da bi to bilo mogoče.
-Kako bomo poskrbeli za varnost otrok ob jutranjem vstopu v šolo (stranski vhod pri telovadnici)?
Ravnatelj je povedal, da smo v tem šolskem letu že imeli neprijeten pripetljaj na parkirišču. V
Načrt varnih šolskih poti smo kot nevarno točko dodali tudi omenjeno parkirišče pred šolo. Z

učenci bo o varnih in nevarnih točkah na poti v šolo še potrebno govoriti na razrednih urah.
Nujno je, da se o tem s svojimi otroki pogovorijo tudi starši. Opozoril je še na nevaren prehod za
pešce pri trgovini Iglu, Na Šancah 2.
K točki 4). Seznanitev s spremembami Načrta varnih šolskih poti za šolsko leto 2021/2022.
Katja Krivec, učiteljica, je člane seznanila s spremembami Načrta varnih šolskih poti za šolsko
leto 2021/22. Povedala je, da so z načrtom seznanjeni vsi učitelji in učenci šole. Povedala je tudi,
da je za učence nižjih razredov priporočljiv ogled varnih šolskih poti in prehodov za pešce, preden
se na pot podajo sami. Razredniki bodo na razrednih urah učence še opozorili na nevarne točke
na poti do šole.
Načrt varnih šolskih poti za šolsko leto 2021/22 je objavljen na šolski spletni strani.

K točki 5.) Razno.
-Zimska šola v naravi
Članica sveta staršev je povedala, da nekateri šestošolci razmišljajo, da se ne bi udeležili zimske
šole v naravi. Zanimalo jo je, ali bi bili torej takrat prosti ali bi morali obiskovati pouk.
Ravnatelj je povedal, da se šola v naravi izvede v primeru, ko se za udeležbo odloči vsaj 75 %
učencev. Šole v naravi spadajo v razširjen program in njihova izvedba ni obvezna. Povedal je
tudi, da imajo učenci v šolskem letu možnost koristiti 5 dni napovedane odsotnosti. Te lahko
napovedo vnaprej in dneve koristijo v času izvedbe šole v naravi. Šola je dolžna zagotoviti pouk
za učence, ki se te dejavnosti ne udeležijo.
-Roditeljski sestanki v šolskem letu 2021/22
Članico sveta staršev je zanimalo, zakaj so roditeljski sestanki potekali preko
videokonferenčnega sistema ZOOM.
Ravnatelj je povedal, da je takšno odločitev sprejel zaradi trenutno veljavnih ukrepov.
Šola je v času pouka še vedno zaklenjena. Vstop vanjo je mogoč po predhodnem dogovoru in ob
izpolnjevanju PCT-pogoja.

ZAKLJUČKI:
1. Na seji sta bila sprejeta 2. 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,
- LPP za šolsko leto 2020/2021,
- Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/2022,
- Publikacija za šolsko leto 2021/2022,
- Načrt varnih šolskih poti za šolsko leto 2021/22.
Zapisnik pisala:
Mateja Kotnik

Predsednica Sveta staršev OŠ Koroški jeklarji
Damjana Krauberger Mikolič

