OŠ Jurija Vege, Svet staršev
Vegova 38
1251 MORAVČE
Datum: 23. 1. 2017
Številka: 900-43/2016-6

ZAPISNIK 3. REDNE SEJE SVETA STARŠEV Z DNE 19. 1. 2017
3. redna seja Sveta staršev je bila dne 19.1.2017 s pričetkom ob 18. uri v učilnici N12 na matični šoli v Moravčah.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev prisotnosti, sprejem dnevnega reda in imenovanje zapisnikarja.
2. Pregled in potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje
3. Volitve treh predstavnikov staršev, ki bodo zastopali starše v Svetu Zavoda v novem mandatnem obdobju
Sveta Zavoda od 13. 2. 2017 do 12. 2. 2021.
4. Vrtec – Poročilo ravnateljice.
5. Kratko poročilo o Pravilih šolskega reda.
6. Pouka prost dan (izbira).
7. Predlogi, pobude, razno.

K dnevnemu redu – prisotnost:
Prisotni člani: Petrović Aleksandra, Krajnc Miloš, Žlebir Joger Tadeja (3. a), Košir Domen, Mlinarič Urška, Bizilj
Anja, Brvar Darko, Podržaj Robert, Prepadnik Vanda, Mal Gabrovec Karmen, Blažica Bojan, Brnot Helena, Langerholc
Igor, Kunavar Rado, Grošelj Uroš, Muhič Marjetka, Burja Helena, Javorič Roman, Srša Matjaž, Eršte Irena, Zajc
Irena, Pukl Adela, Alešević Anita, Zalar Marko, Lanišek Mitja, Vidergar Igor in Slapar Erika.
Prisotni namestniki članov: Dorič Mateja, Medic Lidija, Vozel Špela in Drolc Mateja.
Opravičeno odsotni člani: Klopčič Darinka, Barlič Sabina, Kovačič Helena, Dorič Majdič Nina, Dornik Rotar Sabina
in Barlič Peter.
Opravičeno odsotni namestniki članov: Krušnik Slavka.
Odsotni člani: Uštar Predrag, Skok Simon, Jenko Peter, Orehek Anton, Ribič Metka in Janežič Zdenka.

K prvi točki dnevnega reda:
Po ugotovljeni prisotnosti je bil Svet staršev sklepčen.
Prisotnih je 27 članov in 3 namestniki članov Sveta staršev. Za 3.-a razred sta prisotni članica in namestnica.
Sklep št. 1: Svet staršev je sklepčen in seja se lahko nadaljuje.
Sklep št. 2: Dnevni red se sprejme v predlagani obliki in vsebini.
Sklep št. 4: Za zapisnikarja je bila predlagana Majda Novak, predlagana se s tem strinja.

K drugi točki dnevnega reda:
Pregled in potrditev zapisnika 2. korespondenčne seje
Sklep št. 5: Člani Sveta staršev potrjujejo zapisnik 2. korespondenčne seje z dne 21. 11. 2016 v
predlagani obliki in vsebini.

K tretji točki dnevnega reda:
Volitve treh predstavnikov staršev, ki bodo zastopali starše v Svetu Zavoda v novem mandatnem obdobju Sveta
zavoda od 13. 2. 2017 do 12. 2. 2021.
Predsednik Sveta staršev je povedal, da je bilo predlaganih 15 kandidatov za člane v Svet zavoda. Kandidaturo je
sprejelo 8 kandidatov in sicer:
Žlebir Joger Tadeja, Košir Domen, Mlinarič Urška, Podržaj Robert, Barlič Sabina, Grošelj Uroš, Kovačič Helena in
Lanišek Mitja.
Člani Sveta staršev so glasovali tako, da so na kandidatni listi 8 kandidatov obkrožili tri kandidate. Po preštetju
vseh oddanih glasov so bili izvoljeni:
Žlebir Joger Tadeja, Mlinarič Urška in Uroš Grošelj.
Sklep št. 6: Člani Sveta zavoda so izvolili predstavnike v Svet zavoda za mandatno obdobje od 13. 2.
2017 do 12. 2. 2021: Žlebir Joger Tadejo, Mlinarič Urško in Uroša Grošlja.

K četrti točki dnevnega reda:
Vrtec – Poročilo ravnateljice.
Ravnateljica je predstavila dve pomembni stvari, ki sta se v vrtcu odvijali v zadnjih mesecih.
V mesecu decembru smo vse starše vrtca preko e-Asistenta obvestili o povišanju cen programov vrtca, kakor tudi
o tem, da smo pri obračunih programov vrtca ugotovili napako. Zagotovili smo, da bomo staršem otrok v
kombiniranih oddelkih našega vrtca, ki so zaradi napake plačali preveč, opravili poračune in v minulem tednu smo
pri obračunu oskrbnin za mesec december to tudi storili za oba obračunska meseca, november in december 2016.
Poračun smo opravili v sodelovanju z Odborom za šolstvo in Občinskim svetom Občine Moravče po usmeritvi
Računskega sodišča.
V sodelovanju z Ministrstvom za znanost, šolstvo in šport, in Občinsko upravo Občine Moravče bomo iskali nove
možnosti – drugačne oblike cen programov vrtca kombiniranih skupin.
Članica Sveta staršev je vprašala, zakaj se cene vrtca ne podražijo za enak odstotek v vseh oddelkih. Ravnateljica
je povedala, da so preračuni narejeni na dejanskih stroških plač in materialnih stroškov posameznih starostnih
skupin. Ko podamo občini predlog povišanja cen programov vrtca, prikažemo vse elemente cen, z izjemo imen in
priimkov zaposlenih. Strošek izvedbe programa pa se preračuna na vključene otroke v posamezni starostni skupini.
S 1. 1. 2017 so bile sprejete nove, ustreznejše cene programov vrtca. V preteklih treh letih smo oblikovanju cen
programov vrtca namenili veliko pozornosti in izvedli veliko izboljšav, stroškovnega spremljanja – v elementih cene,
na katere imamo vpliv.
Ravnateljica je Svet staršev seznanila s preiskavo zoper domnevno nasilje vzgojiteljice nad otroki, vključenimi v
vrtec.
Z vsemi zaposlenimi so potekale skupne aktivnosti, z delom so pričeli kriminalisti, vključil se je tudi šolski inšpektorat.
Preiskovalni postopki še tečejo.
Starše je zanimalo, ali vzgojiteljica, zoper katero teče preiskava, dela. Ravnateljica je povedala da dela, saj
preiskovalni postopki še tečejo, domnevno nasilje pa naj bi se dogajalo pred leti in tudi v bližnji preteklosti.
Članica Sveta staršev, katere hčerka že hodi v šolo, je izrazila svoje pozitivne izkušnje z vzgojiteljico, ki ji je s
strokovnimi nasveti ob vstopu otroka v šolo pomagala.
Namestnica članice skupine v vrtcu je vprašala, zakaj se pojavljajo v skupini še druge odrasle osebe, za katere
starši ne vedo. Ravnateljica je odgovorila, da so tekom izvajanja vzgojno izobraževalnega dela v vrtcu v skupini
lahko prisotni različni zaposleni glede na urnik, potekajo pa tudi prakse dijakov.
Sklep št. 7: Člani Sveta staršev so seznanjeni s poročilom ravnateljice o pomembnih dogajanjih v
vrtcu.

K peti točki dnevnega reda:
Kratko poročilo o Pravilih šolskega reda.
Pravila šolskega reda bodo poslana Svetu zavoda v potrditev.
Praviloma so Pravila namenjena učencem, za učitelje pa povejo, kako morajo ravnati z učenci.
Sklep št. 8: Člani Sveta staršev so seznanjeni s poročilom o Pravilih šolskega reda.

K šesti točki dnevnega reda:
Pouka prost dan (izbira).
Za pouka prost dan dne 2. januarja 2017 smo na osnovni šoli Jurija Vege Moravče že delali delovno soboto v
mesecu septembru 2016. Potem pa je 2. januar zopet postal državni praznik. Sedaj je en dan v dobrem in potrebno
je določiti nov prost dan.
Učenci si želijo imeti prost veliki petek. Ravnateljica si želi, da si ta dan vzamemo kot rezervo, če bi bile vremenske
razmere neprimerne (poledica, žled, sneg ipd.) in bi takrat izkoristili ta dan, uredili bi varstvo za tiste učence, ki bi
prišli v šolo.
Predlog članice je bil, da bi ta dan izkoristili v času prvomajskih počitnic. Predlagani so bili trije termini: 14. 4. 2017,
26. 4. 2017 ali 3. 5. 2017. Po glasovanju je bila večina staršev za 26. 4. 2017. Ravnateljica posreduje predlog na
glasovanje Svetu zavoda.

K sedmi točki dnevnega reda:
Predlogi, pobude, razno:
Predstavnik staršev vrtca je dal pobudo, da se v zgornjem vrtcu v avli uredi kotiček, ki bi bil primeren za sedenje –
na način, kot je to urejeno v spodnjem vrtcu (amfiteater). Izrazil je težavo, ki jo imajo stari starši, ko pridejo po
otroka v vrtec, ker so klopce nizke in ozke. V zimskem času je sedenje na klopcah oteženo še zaradi zimskih oblačil,
v katerih otroci pridejo v vrtec. Ravnateljica je pojasnila, da bo razmislila o možni rešitvi, vendar izpostavila pomen
večjega, praznega prostora, ki ga otroci skupin zgornjega vrtca uporabljajo ob skupnem druženju.
Starši si želijo, da bi bil urejen šolski prevoz do kraja Pogled, ker pot ni varna. Odločitev občine je pred začetkom
šolskega leta 2016/2017 bila, da ne. Članica sveta staršev je povedala, da so še vedno težave so z odvezanimi psi,
otroci ne morejo hoditi sami. Ravnateljica je povedala, da se bo v prihodnje ta tematika še odpirala.
V Tuštanju so naredili postajališče za otroke s pomočjo krajevne skupnosti. Član sveta staršev je dal pobudo
staršem, da v svojih krajevnih skupnostih podprejo to možnost izgradnje postajališč. Pobudo je izrazil tudi
ravnateljici, da preko lokalne skupnosti skuša poskrbeti za ustrezna postajališča.

Sestanek Sveta staršev se je zaključil ob 19.10.

Zapisnikar:
Majda Novak

Predsednik sveta staršev:
Uroš Grošelj

