SVET STARŠEV

ZAPISNIK
1. seja Sveta staršev v šol. leto 2020/21 z dne 28. 9. 2020 ob 18.00
uri.
Prisotni: člani sveta staršev – lista prisotnosti, ravnatelj Vladimir
Znoj, tajnica Dragica Majce.
Seja se je pričela ob 18.00 uri.
Predsednik je pozdravil prisotne in ugotovil, da je svet sklepčen.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

Predstavitev članov Sveta staršev.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika zadnje seje.
Predlogi kandidatov staršev v Svet zavoda OŠ Zadobrova.
Protokol dela v OŠ Zadobrova v času COVID-19.
Pregled Letnega delovnega poročila za šolsko leto 2019/20.
Pregled Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2020/21.
Anketa zadovoljstva.
Volitve kandidatov staršev v Svet zavoda.
Razno

Ad 1)
Člani Sveta staršev so se predstavili.
Ad 2)
Predsednik je prebral sklepe zadnje seje.
Ravnatelj pove, da šahovski krožek imamo. Šolski prevoz s kombijem poteka isto, kot lani.
Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-20/21_1/1: Zapisnik zadnje seje Sveta staršev se potrdi.
Ad 3)
V svet zavod OŠ Zadobrova so predlagani starši:
1. Brusnjak Hrastar Maja
2. Ferfolja Howland Marina
3. Paternoster Jožica
Predlagani so se strinjali s kandidaturo.
Ad 4)
•
•
•
•
•
•

1.9. je bil na spletni starni šole objavljen Protokol dela OŠ Zadobrova v času korone.
Enotna komunikacija med šolo in učenci/starši: ZOOM in spletne učilnice Arnes
Vsi učenci dobijo AAI račune za prijavo v spletne učilnice.
V primeru, ko je celoten oddelek v karanteni, poteka delo na daljavo preko razrednika, snov
pa dobijo v spletnih učilnicah.
V primeru, ko je posameznik v karanteni, dobiva delovne liste po mailu.
Na razpolago je 198 licenc za OFFICE 365: za učence od 7-9 razreda.

Ad 5)
Ravnatelj je predstavil osnutek Letnega delovnega poročila 2019/20.
• Povprečna ocena šole 4,4, dva učenca ponavljata razred.
• Učitelji s evalvirali delo na daljavo v času zaprtja šol.Ugotovili so, kje smo šibki. Načrtujemo
izboljšave.

•
•
•

Roditeljski sestanki: odlična udeležba.
Govorilne ure: udeležba na RS malo boljša, kot na PS (20%). Zaradi korone nadaljujemo z
tremi skupnimi GU, večji poudarek bomo dali individualnim GU – večina preko Zoom
konferenc.
Vpis v srednje šole: polovica v gimnazije

Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-20/21_1/2: LDP 2019/20 se potrdi.
Ad 6)
Ravnatelj je predstavil osnutek Letnega delovnega načrta 2020/21.
• NPZ tretji predmet: Šport
• Interesne dejavnosti: zbiramo prijave – pričetek: 5 okt
• Spremljajte Šolski koledar zaradi možnih sprememb terminov aktivnosti zaradi korone.
• Nadarjeni: Izvajalci programa: Lucjana Somrak: Kreativno pisanje in nastopi, Miha Bašelj:
logika, Janez Kardelj: likovno področje, Tina Grobin: angleščina, Petra Mallion: angleščina I.
triada, Vilma Livk: zgodovina, Prosenc Katarina: natečaji
• Strokovna ekskurzija učiteljev: 14. - 16. 5. 2021. Petek 14. bo pouka prost dan, nadomestili ga
bomo 22.5.2021 z eko dnevom.
• Predavanje za starše: V šoli, v knjižnici Polje ali preko Zoom.
• Cilji šole za šolsko leto 2020/21
Cilj: Osveščanje o odgovornosti za lastno prihodnost.
Navajali bomo učence na samostojnost in na prevzemanje odgovornosti za svoje učenje. Za
izpolnitev cilja bomo ob individualnih pogovorih in na razrednih urah učence navajali, da
sami skrbijo za svoje stvari, da načrtujejo svoje učenje, načrtujejo, kako bi svoje učenje
izboljšali in spremljajo uspehe svojega načrta. Na govorilnih urah in roditeljskih sestankih
bomo staršem svetovali, kako otroke navajati na samostojnost.
Cilj: Razvoj digitalnih kompetenc vseh deležnikov OŠ Zadobrova
Vse deležnike (učence, zaposlene OŠ Zadobrova in starše) bomo izobrazili, da bodo znali
uporabljati IKT tehnologijo za delo na daljavo. Za zaposlene bomo pripravili izobraževanja na
to temo. Starše bomo usmerjali na Webinarje o uporabi Zoom aplikacije. Učenci bodo večkrat
mesečno v šoli delali z IKT tehnologijo in dobivali nekaj domačih nalog v spletnih učilnicah.
Člani sveta so soglasno z dvigom rok sprejeli
SKLEP ŠT. 900-20/21_1/3: LDN 2020/21 se potrdi.
Ad 7)
Prisotni (19) so izpolnili anketo zadovoljstva. Rezultat: 3,7
ANKETA ZADOVOLJSTVA OŠ ZADOBROVA ZA ŠOLSKO LETO 2018/19
Odnos vodstva šole do staršev
Odnos svetovalne službe do staršev
Odnos učiteljev do staršev
Odnos tehničnih služb do staršev
Nadstandardna ponudba šole (tabori, interesne dejavnosti, ....)
Varnost otrok v šoli
Sprejemanje in realizacija pobud na šoli
Ugled šole
Povprečna ocena
Ocena 1 je zelo slabo, 2 je slabo, 3 je dobro, 4 je zelo dobro
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Ad 8)
Izvedli smo volitve predstavnikov staršev v Svet zavoda. V Svet zavoda so izvoljene:
1. Brusnjak Hrastar Maja
2. Ferfolja Howland Marina
3. Paternoster Jožica
Ad 9)
Obravnavali smo vse pritožbe in pohvale, ki jih bo šola preučila in ustrezno ukrepala. Učinkovitost
ukrepov bomo preverili na naslednji seji Sveta staršev.
Dogovorili smo se tudi:
- da se sestane komisija za prehrano in preveri možnosti brez mesnega menija na naši šoli,
- razredniki še enkrat pošljejo predstavnikom staršev povezavo na aplikacijo za prijavo na
pošiljanje položnic po e-pošti zaradi zmanjšanja stroškov (ob prvi prijavio smo dobili 32
zahtevkov).

Seja se je zaključila ob 19.00 uri.

Zapisala: Dragica Majce

Predsednik Sveta staršev: Jurij Horvat

