Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju,
ki je potekala v torek, 2. 2. 2021,
z začetkom ob 17. uri preko videopovezave.

Prisotni člani: Katja Dolničar, Erika Drobnak, Damjana Gračnar, Irena Hercog, Boris Dolničar,
Andreja Obrez, Urška Gril, Albina Rezar Planko, Alja Polenek, Lidija Lapornik, Lidija Kupec,
Katarina Kokot
Odsotni člani: Petra Ivanjko, Matej Vidergar, Natalija Vidergar, Polonca Škoberne
Predsednica Alja Polenek je vse pozdravila in preverila prisotnost. Ugotovila je, da je na seji
prisotnih 12 članov od 16, tako je sklepčnost zagotovljena.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje Sveta staršev
2. Analiza dela v prvi polovici šolskega leta
3. Poročilo o delu in stanju Šolskega sklada OŠ Slivnica pri Celju
4. Vprašanja, predlogi in pobude članov Sveta staršev
5. Razno

1. Potrditev zapisnika 2. izredne korespondenčne seje Sveta staršev
Predsednica je povzela zapisnik korespondenčne seje, ki so ga člani prejeli po elektronski pošti.
Vprašala je predstavnike staršev, ali imajo še kakšno pripombo na zapisnik in sklep dopisne seje.
Sklep št. 1: Zapisnik 2. korespondenčne seje z dne 27. 11. 2020 je bil sprejet z dvigom rok.
2. Analiza dela v prvi polovici šolskega leta
Predsednica Sveta staršev je predala besedo ravnateljici in jo prosila, da predstavi, kako je
potekalo delo v prvi polovici šolskega leta.
Ravnateljica pove, da bomo imeli zaradi trenutnih razmer samo 1 ocenjevalno obdobje, kljub
temu bi rada na kratko predstavila, kaj se je dogajalo v prvi polovici šolskega leta. Na drsnicah
predstavi, koliko časa so bili učenci v šoli, koliko so oz. še delajo od doma. V tem času je šola
izposodila 9 prenosnih računalnikov in 4 modeme. Učne vsebine se realizirajo, tako kot je
priporočeno, učiteljice so ponekod spremenile vrstni red obravnavanja snovi. Pričakujemo, da bo
učna snov do konca leta realizirana. Izvedli smo letno šolo v naravi za 5. razred in tečaj plavanja
za 3. razred. Upamo, da nam bo uspelo izvesti zimsko šolo v naravi, če ne še to zimo, pa vsaj
naslednje šolsko leto.
Prva triada se je prejšnji teden vrnila v šolo in ravnateljica je prosila učiteljice za kratko analizo
poteka pouka. Ugotovitve učiteljic so, da so bili učenci zelo veseli, da so nazaj, predvsem v 1.
razredu so bili malo izgubljeni in so jih morale spet navajati na šolo, tako kot v septembru. Pri
preverjanju usvojenega znanja so ugotovile, da je znanje zadovoljivo, sploh tam, kjer so se starši
zelo angažirali pri pomoči otrok. Primanjkljaje bodo v nadaljevanju šolskega leta postopoma
odpravili.

Ravnateljica je pripravila tudi analizo odgovorov ankete, ki so jo pripravile svetovalne delavke v
šentjurski občini. Najbolj nas skrbi to, da je 48 % anketiranih otrok na vprašanje o delu na daljavo
odgovorilo, da izgubljajo voljo in motivacijo za šolsko delo. Kljub temu, da so otroci vsega
naveličani, je bilo iz odgovorov razvidno, da ohranjajo neka pozitivna občutja in so večino časa
dobre volje, kar pa je zelo vesela novica.
Razredniki so starše na roditeljskih sestankih seznanili o poteku ocenjevanja. Učitelji se lahko
sami odločijo, ali bodo ocenjevali ali ne, priporočilo je, da se ne ocenjuje, vendar pa lahko učitelji
ocenjujejo tam, kjer je to zapisano v načrtih in tam, kjer je snov dobro utrjena.
Ravnateljica še premierno predvaja posnetek, ki so ga posneli učenci z učiteljico Mojco Krevel ob
obeležitvi Prešernovega dneva.
Predsednica se zahvali za analizo in kulturni vložek. Pohvali učiteljico za pripravo videa, kakor tudi
za božični posnetek. Meni, da je delo glede na razmere dobro opravljeno, kar kaže tudi analiza.
Vpraša člane, če imajo kakšno pripombo ali mnenje na podano, sicer jih pozove, da z dvigom rok
sprejmejo naslednji sklep:
Sklep št. 2: Člani Sveta staršev OŠ Slivnica pri Celju dajejo pozitivno mnenje k predstavljeni
analizi dela v prvi polovici šolskega leta 2020/2021.
3. Poročilo o delu in stanju Šolskega sklada OŠ Slivnica pri Celju
Ravnateljica povzame finančno poročilo sklada in seznani s končnim stanjem na računu (poročilo
so predstavniki staršev dobili kot gradivo po elektronski pošti).
Največ sredstev je bilo zbranih s prodajo koledarjev, ki je bilo organizirano namesto Miklavževega
sejma. Potekajo tudi ostale akcije, kot so zbiranje drobiža in odpadnega papirja. Od učil je bila po
sklepu sklada nabavljena oprema za robotiko (za izbirni predmet) in sintetizator. Finančno stanje
na dan 31. 12. 2020 je 7.647, 74 €, kar je podobno kot lansko leto.
Predsednica pohvali delo učiteljice, ki je uredila koledar za prodajo.
Gospo Drobnak zanima, kako je z zbiranjem zamaškov in kartuš. Ravnateljica pove, da zamaške
zbiramo dobrodelno in jih podarimo društvu, ki jih potrebuje, znesek, zbran od odpadnih kartuš
pa se nameni za devetošolce.
Sklep št. 3: Člani Sveta staršev OŠ Slivnica dajejo pozitivno mnenje k podanemu poročilu
Šolskega sklada Osnovne šole Slivnica pri Celju.
4. Vprašanja, predlogi in pobude članov Sveta staršev


G. Dolničar pravi, da je trenutno prevzem otrok iz podaljšanega bivanja nenadzorovan, saj
starš čaka pred garderobo, otrok pa pride iz razreda v garderobo sam, brez učiteljice.
Učiteljica torej ne vidi tistega, ki čaka otroka. Ravnateljica razume dileme staršev, vendar
pravi, da so otroci že tako veliki in odgovorni, ter da jih moramo učiti samostojnosti. Bo
poskušala najti rešitev, vendar je trenutno v zagati, saj ji primanjkuje pedagoških
delavcev, ker se oddelki ne smejo združevati. Predsednica predlaga, da se poskrbi
predvsem za prvošolce, ki so bili v šoli relativno kratek čas in se spet navajajo na šolski
prostor, pa tudi sicer ne smejo sami iz šole.





Ga. Gračnar pohvali učiteljico Zinko Kocman, ki se je zelo trudila pri poučevanju od doma.
Ga. Polenek posreduje pohvale staršev 9. b razreda za učiteljice matematike, fizike in
angleščine, ki ohranjajo pristen stik z učenci.
Ga. Gril pohvali učiteljico Bredo Županc in njen sistem poučevanja, ki daje otrokom dovolj
časa za utrjevanje in tudi specialno pedagoginjo Heleno Leskovar, ki je otrokom vedno na
voljo.

5. Razno





Predsednica vpraša predstavnike staršev, ki so tudi v Svetu šole, če so na kakšni seji Sveta šole
obravnavali tudi varne poti v šolo. Svet šole je v novembru na Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu naslovil pobudo po čimprejšnji presojo nevarnih odsekov šolskih poti.
Ravnateljica pove, da je dobila le njihov odgovor, kjer pravijo, da bodo prišli na ogled, takoj
ko se bo epidemija umirila in bodo razmere to dopuščale.
Ga. Dolničar predlaga, da bi šola opomnila krajevno skupnost glede čiščenja pločnika do šole,
saj je večkrat poledenel in otrokom nevaren.
Ravnateljica pravi, da smo po navadi takšen čas sprejeli sklep o plačilu likovnega materiala za
učence od 6. do 9. razreda. Ker učenci že 4. mesec delajo od doma, tega prispevka trenutno
ne bomo zaračunavali. Ko se bodo učenci vrnili, bomo pogledali, koliko časa so bili učenci v
šoli in se jim bo takrat zaračunalo 1 € na polni mesec obiskovanja šole.

Sklep št. 4: Svet staršev soglaša, da se učencem od 6. do 9. razreda za šolsko leto 2020/21
zaračuna likovni material v vrednosti 1 € na polni mesec obiskovanja šole.




Ga. Obrez opaža, da so šolske torbe pretežke in sprašuje, zakaj se za predmetno stopnjo ne
uredi omaric. Nekateri otroci nosijo vse s seboj, pa tudi sicer so polne torbe težke, kar pa v
času rasti ni zdravo za hrbtenico. Ravnateljica odgovarja, da je ureditev garderobe in nabava
omaric v načrtu funkcionalne posodobitve šole, za kar so rezervirana sredstva v predlogu
občinskega predračuna. Go. Obrez zanima, zakaj se vedno čaka na razpise in predlaga, da bi
se z minimalnimi sredstvi nabavilo vsaj kakšne poličnike, kjer bi učenci odlagali svoje stvari.
Predsednica predlaga, da se v dogovoru z učiteljicami učencem ponudi prostor v matični
učilnici – posebej, če bo pouk potekal v njih, kamor lahko odložijo nenujne potrebščine in npr.
športno opremo, da se razbremeni teža šolske torbe. Otroci so res sami krivi, če torba ni
opremljena le s tekočimi potrebščinami, a posledice bodo nekateri nosili celo življenje, zato
bi bilo treba poiskati rešitev.
G. Dolničarja zanima, kam gre denar od oddajanja telovadnice, saj se je pozanimal na občini
Šentjur, da ta sredstva ostanejo šoli. Ravnateljica odgovarja, da gre ta denar v celoti za
pokritje materialnih stroškov (ogrevanje, voda, elektrika, vzdrževalna dela …), saj občina šoli
za pokritje materialnih stroškov ne namenja dovolj denarja. Bolj podrobno se bo tema
predstavila na seji Sveta šole marca, ko se bo obravnaval finančni načrt.

Predsednica zaključi sejo in se zahvali za udeležbo. Poudari, da smo ljudje različni, vendar
moramo biti odkriti drug do drugega, sproti reševati težave, biti razumevajoči in še malo stisniti
zobe, da bodo naši otroci čimprej prišli v šolo. Vpraša člane, ali jim ustreza, da bi bila naslednja
seja ob 16. uri, vendar se takrat nekateri še ne vrnejo iz službe, zato ostaja dogovorjena ura seje
ob 17.00. Naslednja seja bo predvidoma konec maja ali v začetku junija 2021.
Seja je bila zaključena ob 18.10 uri.
Zapisnik zapisala
Petra Bračko Petek

Predsednica Sveta staršev
Alja Polenek

