OSNOVNA ŠOLA METLIKA
SVET STARŠEV

ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev OŠ Metlika v šolskem letu 2019/20
Seja sveta staršev, sklicana dne 24. 9. 2019, se je začela ob 16.30 uri.
Prisotni: 28 članov Sveta staršev, ravnateljica ga. Željka Janjac, pomočnica ravnateljice ga. Janja Jaklič.
Odsotni: Tanja Milek, Mateja Bajuk, Darja Steiner.
Ravnateljica ga. Željka Janjac je pozdravila prisotne člane Sveta staršev ter pričela 1. sejo v novem
šolskem letu.
Dnevni red:
1. Ugotovitev prisotnosti
2. Seznanitev z nalogami Sveta staršev
3. Obravnava LDN za šolsko leto 2019/20
4. Tekoča vprašanja
Ad 1
Ravnateljica je ugotovila, da je na seji prisotnih 28 članov Sveta staršev. Za zapisnikarja je določila
Andrejo Draginc.
Člani sveta staršev OŠ Metlika potrdijo dnevni red. Potrdi se zapisnik pretekle seje sveta staršev.
Ad 2
Ravnateljica je predstavila naloge Sveta staršev, ki so vezane na 18.–21. člen Poslovnika sveta staršev
OŠ Metlika. Vprašanj ni bilo.
Ad 3
Ravnateljica je predstavila izvleček LDN 2019/20, ki smo ga člani sveta staršev prejeli tudi v pisni obliki.
Poudarki:
ŠOLSKI KOLEDAR:
- govorilne ure so praviloma drugi ponedeljek v mesecu (razen med počitnicami in prazniki),
- predstavitev koledarja s poudarkom, da ni delovnih sobot,
- pobuda za ogled predstave Harry Potter v Semiču,
- 24. 10. 2019 bo dan šole, posvečen 150-letnici gasilstva na Slovenskem,
- zbiralna akcija papirja v oktobru; spodbudimo še ostale starše k zbiranju, kontejner bo na igrišču
za lažji dostop,
- viden upad udeležbe staršev na 2. roditeljskem sestanku in predavanju za starše v februarju.
ORGANIZACIJA POUKA:
- spremembe pri organizaciji pouka, združitev učencev 8. razreda v dva oddelka, prihod novega
učenca iz BiH,
- na PŠ Suhor bodo za interesno dejavnost vrtnarstvo dobili visoko gredo,

-

na PŠ Suhor bodo imeli učenci v podaljšanem bivanju več športa,
pri interesni dejavnosti folklora je 53 učencev, od tega le 15 fantov.

SAMOEVALVACIJA:
- k solidarnosti dodana empatija.
PREDNOSTNA NALOGA: Šola brez odvečnih odpadkov
- želja je zmanjšati porabo plastike v šoli, zato šola išče načine, kako se izogniti uporabi plastične
embalaže,
- pri malici se uporablja kovinski pribor (nekaj kosov na oddelek), učenci s tem niso najbolj
zadovoljni; ravnateljica pove, da je precej žlic zmanjkalo in so morali manko kupiti.
PROJEKTI:
- FIT4KID,
- Za kakovost slovenskih učbenikov,
- Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in
okoljem v osnovnih šolah,
- Rastem s knjigo,
- Dnevi evropske kulturne dediščine,
- Igraj se z mano,
- Kulturna šola, Branje brez meja/Čitanje brez granica,
- Planetu Zemlja prijazna šola,
- SLO fit – spremljanje telesnega in gibalnega otrokovega razvoja,
- Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah.
Ad 4
Izpostavljena romska problematika na PŠ Suhor. Ravnateljica starše obvesti, da so imeli sestanek s starši
in krajevno skupnostjo, vendar rešitve niso našli.
Podana pobuda za športne aktivnosti otrok v športni dvorani v popoldanskem času, ker je TVD Partizan
propadel. Ravnateljica pove, da je v tem šolskem letu dvorana zasedena in tako ni možnosti izposoje
dvorane v ta namen. Andreja Draginc pove, da bo kot članica ustanoviteljice podala pobudo Zavodu za
turizem, kulturo, šport in mladino Metlika, da v načrt za prihodnje šolsko leto ev. vključijo popoldansko
aktivnost šolskih otrok.
Ravnateljica starše opozori, naj ne obračajo vozil pri knjižnici. Ravnateljica nas dalje seznani, da čakajo
na sredstva za prenovo garderobe v športni dvorani, da bo treba urediti tudi okolico šole – stopnice.
Eden izmed staršev je podal pobudo za namestitev zapornice pred vhodom v šolo, drugi za plezalni
krožek v naslednjem šolskem letu.
Strinjali smo se s pobudo, da bi se 1. roditeljski sestanek v šolskem letu izvedel v dveh delih, in sicer za
učence od 1. do 5. razreda in od 6. do 9. razreda.
Starši izpostavijo problematiko kajenja in uživanja alkohola med učenci tretje triade ter
samopoškodovanja deklet v 7. razredu, zato bo treba okrepiti zdravstvenovzgojno svetovanje ZVC ZD
Metlika in razmišljati o prenosu zdravstvenih vsebin na nižje razrede.
Starši še izpostavijo problematiko na avtobusu, relacija Metlika–Rakovec, in na avtobusni postaji v
Rosalnicah zaradi ponavljajočih se prepirov otrok, ki se končajo s fizičnim obračunavanjem, in s tem
ogrožanjem lastne varnosti. Podamo pobudo za pobiranje otrok pri pokopališču ali gasilskem domu.
Seja je bila končana ob 18.00.

V Metliki, 25. 9. 2019

Zapisala: Andreja Draginc

