ZAPISNIK SEJE SVETA STARŠEV
Datum: 11. februar 2019, ob 18.00.

Prisotni: ravnateljica mag. Sonja Filipič, pomočnica ravnateljice Koraljka Čeh, člani sveta
staršev, Nataša Živadinovid, Renata Belšak
Opravičeno odsotni: Špela Bergoč, Uršula Kovač
Odsotni: Jasmina Hanžič Najdek, Mirjana Vračun, Nadja Kogal, Katja Krajnc, Nataša Frešer

Dnevni red:
1.

Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje

2. Predstavitev pouka z ikt tablo in tablicami
(predstavitev bo v učilnici matematike, srečanje bomo nadaljevali kar v učilnici)
3. Informacije o poteku gradnje novih šolskih prostorov
4. Aktualne informacije s področja delovanja šole
5. Mnenja, predlogi

Ad 1.
Zapisnik prejšnje seje je bil poslan v pogled vsem članom sveta staršev po elektronski pošti.
SKLEP:
Zapisnik prejšnje seje so člani sveta staršev enoglasno sprejeli.

Ad 2.
Učiteljica Doroteja Ančev je staršem predstavila delo z ikt tablo, učiteljica Julijana Djakovid pa
delo s tablicami. Starši so sodelovali pri delu s tablicami pri igri Kahoot. Pri predstavitvi so
sodelovali tudi učenci.
SKLEP:
Starši, ki so kot člani sveta staršev bili pobudniki nakupa tablic za potrebe pouka, so
pozdravili predstavitev s katero so učitelji in učenci prikazali delo in upravičili njihov
nakup.

Ad 3.
Ravnateljica je predstavila potek gradbenih del in trenutno stanje. Zaradi spremenjenega
izhoda iz stavbe na Obrežni in prehodov med šolskima stavbama je šola, s pomočjo podjetja
Borstner d. o. o. , dala pregledati nove požarne poti oz. izdelati novi požarni in evakuacijski
načrt.
V naslednjih dneh bodo porušena nekatera drevesa, ki sicer niso zaščitena, njihova rušitev pa
je načrtovana in potrebna zaradi ureditve novih šolskih igrišč.
Ravnateljica je staršem predstavila načrt investicijskih del v stavb na Iztokovi.
Trenutno stanje vpisa v prvi razred kaže, da bomo v naslednjem šolskem letu imeli 3
oddelke.
Go. Štok je zanimalo ali bodo učenci s prihodom pomladi lahko prihajali v šolo s kolesi.

SKLEP:
Investicijska dela potekajo po načrtu in v skladu s predpisi in varnostnim načrtom. Okvirni
zaključek del bo poleti 2019.
Prihod s kolesi v šolo je zaradi varnostnega načrta odsvetovan, varnostni načrt se sicer
spreminja v skladu z gradbenimi deli.

Ad 4.
Decembra nam je kljub razmeram uspelo izpeljati bazar v prostorih na Iztokovi. Božični
koncert smo izvedli v cerkvi Don Bosco. V januarju smo izpeljali motivacijski tabor na
katerem so učenci z mentorji dokončali raziskovalne naloge. Le te imamo navado predstaviti
tudi na svetu staršev.
Uspešno smo zaključili nadstandardne programa Zimovanje 1 (Sv. Trije kralji) in Zimovanje 2
(Rogla).
Šolska tekmovanja potekajo po načrtu.

SKLEP:
Kljub prilagojenim razmeram na šoli, pouk in ostale dejavnosti potekajo nemoteno in po
načrtovanem programu.

Ad 5.
Ga. Peklar je predstavila pobudo staršev za nakup oblačil za nastop pevskega zbora.
Ravnateljica je staršem predstavila sodelovanje z gasilskim društvom, kjer aktivno sodeluje
veliko naših učencev, prav tako sodelujemo s čebelarji in imamo šolsko interesno dejavnost
čebelarstvo.

SKLEP:
Glede nakupa oblačil za pevski zbor že nekaj časa iščemo primerno idejo.

Seja sveta staršev se je zaključila ob 19.35.

Zapisni zapisala:
Koraljka Čeh

Predsednica sveta staršev:
Tjaša Bečela Hölbl

