SVET STARŠEV

ZAPISNIK
2. seja Sveta staršev v šol. leto 2019/20 z dne 24. 2. 2020 ob
18.00 uri.
Prisotni: člani sveta staršev – lista prisotnosti, ravnatelj Vladimir
Znoj, zapisnikarica Dragica Majce.
Seja se je pričela ob 18.00 uri.
Predsednik je pozdravil prisotne in ugotovil, da je svet sklepčen.
Predlagal je dnevni red in prisotni so ga potrdili.

OŠ ZADOBROVA
Zadobrovška c. 35
1260 LJUBLJANA-POLJE
e-mail: os-zadobrova.lj@guest.arnes.si
http://www.os-zadobrova.si
tel.: +386/082055050
fax: +386 (0)1/5282 591
TR: 01261 6030663534
Davčna štev.: SI 32930798

DNEVNI RED
1. Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje.
2. Poročilo o 1. ocenjevalnem obdobju.
3. Razno

Ad 1)
Predsednik je prebral sklepe zadnje seje.
Starši so predlagali, da šola pripravi dopis za starše v katerem bi jih pozvali k prijavi prejemanja
položnic v PDF obliki, po e-pošti (zaradi zmanjšanja stroškov).
Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-19/20_2/1: Zapisnik 1. seje Sveta staršev v šol. letu 2019/20 se potrdi.
Ad 2)
Poročilo 1. ocenjevalnega obdobja je predstavil ravnatelj. Cilji so realizirani. Nekaj je negativnih
učencev (5%), za katere so že narejeni individualni načrti izboljšav ocen.
Nerealizirani zimski športni dan (pomanjkanje snega) bomo izvedli takoj, ko bo sneg.
V marcu bomo naredili analizo ankete načrta varnih šolskih poti. V aprilu bomo sklicali tim
(predstavnik ČS Polje, predstavnik SPVCP, starši, učitelji) in pripravili akcijski načrt izboljšav.
Ad3)
Obravnavali smo pohvale:
- Delo nekaterih učiteljic in učiteljev.
- Zimska šola v naravi.
- Predavanja za starše.
- Postavitev radarja na Zadobrovški cesti pred šolo.
pritožbe:
- Pritožba na učiteljico, ki preveč glasno komunicira z učenci.
- Nepravočasno odgovarjanje zaposlenih na e sporočila staršev.
- Na neustrezno obleko zaposlenih v kuhinji (ne nošenje kap).
- Obnašanje učiteljev na planinskem športnem dnevu.
in pobude:
- Govorilne ure naj bi bile spet vsak mesec.
Ravnatelj pove, da lahko starši, ki težje obiščejo dopoldanske govorilne ure, pokličejo učitelja
in se z njim dogovorijo za drug termin.
- Naj se postavijo table za prepoved sprehajanja psov na šolskem prostoru.
Ravnatelj pove, da so v dogovoru z MOL že naročene.
- Obnova poškodovanih klopi pred šolo.
Ravnatelj pove, da to urejamo v dogovoru z ČS Polje.

-
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-

Strah, da je zahtevnost učiteljev OŠ Zadobrova prenizka.
Ravnatelj pove, da pri treh predmetih izvajamo nivojski pouk, pri ostalih pa učenci dobivajo
dodatne in dopolnilne naloge. Lahko pa se udeležijo tudi: dodatnega in dopolnilnega pouka.
Izvajamo tudi urjenje v pisanju spisov (torek-predura, petek-6.ura). Ob petkih-predura poteka
Učenje je (m)učenje - tehnike učenja.
Naj se učitelje opozori, da v času pouka ne uporabljajo prenosnih telefonov.
Predlog, da se predavanje Varna raba interneta organizira tudi za učence.
Izvedene so bile delavnice Safe.si v 3., 6. in 8.r. po 2. šolski uri, v Kinobalonu si je osmi
razred ogledal film Osnovnošolka (vsebina odraščanje in pretirana raba interneta). Učenci so
dobili v branje knjige o zlorabi interneta in internetnih pasteh v 8. r (Črna zanka, Dragi Zaza).
V mesecu maju bo organizirano predavanje za 6. in 7. razrede.
Starši so izpostavili problem z slabim poučevanjem nekaterih predmetov. To so prijavili tudi
na Inšpektorat za šolstvo.
Ravnatelj pove, da je narejen akcijski načrt za izboljšavo. Z njim so seznanjeni starši in
inšpektorat.

Seja se je zaključila ob 20.30 uri.

Zapisala: Dragica Majce

Predsednik Sveta staršev: Jurij Horvat

