SVET STARŠEV

ZAPISNIK
3. izredne seje Sveta staršev v šol. leto 2019/20 z dne 14. 5. 2020
ob 18.00 uri.
Prisotni: vsi člani sveta staršev, ravnatelj Vladimir Znoj,
pomočnica ravnatelja Polona Debeljak.
Seja se je pričela ob 18.00 uri.
Predsednik je predlagal 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
18.5.: Začetku dela z učenci prve triade v šoli.
25.5.: Povratek devetošolcev v šolo. Zraven bomo poklicali tudi učence, ki ne dosegajo
minimalnih standardov znanja, da jim pomagamo napredovati v višji razred.
3. Nadaljevanje dela na daljavo z razredi od štiri do osem.
4. Potrditev cen delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
5. Razno
1.
2.

AD1):









Oddelki se delijo na polovico (največ 15 učencev v skupini).
V razredu ima vsak učenec svojo velik prostor (dve mizi).
Vstop v razred bo skozi zunanja vrata, 10 minut pred začetkom pouka (učiteljice vam bodo
sporočile, kje čakajo na vašega otroka).
Prvi dan učenci prinesejo vse potrebščine in jih pustijo v šoli
Ne pozabite na flaško, da ne bo žeje!
Jutranje varstvo bo v jedilnici (vhod iz zunanje strani).
Ne pozabite na Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo. Brez nje ne bomo sprejeli otroka!
Več navodil dobite od razrednikov.

AD2):




Devetošolci bodo razdeljeni v skupine do 15 učencev. Oddelek se deli na polovico. Urniki
bodo narejeni v naslednjem tednu (do četrtka). Za njih bo podoben protokol kot za prvo triado.
Vhod v razrede bo skozi zunanja vrata učilnic. Učenci potrebujejo maske za gibanje po šoli, V
učilnici jih ne bodo potrebovali. Navodila glede prinašanja in odnašanja učnih potrebščin
(zvezki, učbeniki…) bodo v naslednjem tednu.
Poleg devetošolcev bomo povabili tudi učence, ki imajo negativne ocene na dopolnilni pouk.

AD3):


Učenci od četrtega do osmega razreda nadaljujejo po ustaljenem načinu dela in urniku od
doma.

AD4):


SKLEP ŠT. 900-19/20_1/1:Člani sveta staršev so soglasno potrdili cene delovnih
zvezkov za šolsko leto 2020/21.

AD5):







Za učence devetega razreda bomo poskusili izvesti valeto 15.6. s prilagoditvami glede
preprečevanja okužbe s korona virusom. Obstajata dve možnosti: na šolskem igrišču ali pa v
gostišču Zajčja dobrava. Predstavnici oddelkov naj pridobita soglasje staršev za eno od
možnosti.
Nadaljujemo delo za ureditev varne poti v šolo in domov. Imeli smo že sestanek s predstavniki
četrtne skupnosti Polje, predstavnico staršev in MOL – a. Anketa je pokazala nekaj kritičnih
točk.
Vpis v srednjo šolo: Roki so bili prestavljeni, vsi devetošolci so oddali prijavnice v šoli in so
bile poslane na srednje šole, spremljali bomo stanje prijav, komunikacija z devetošolci poteka
preko spletne strani, po e pošti in po telefonu, ko bo možnost prenosov prijav pa bodo že v
šoli. Nova informacija so nova dodatna merila namesto rezultatov NPZ, ki pa pridejo v poštev
le za manjše število učencev.

Seja se je zaključila ob 19.00 uri.

Zapisala: Polona Debeljak

Predsednik Sveta staršev: Jurij Horvat

