Z A P I S N I K
2. seje sveta staršev, ki je bila v torek, 19. 2. 2013, ob 16.30 v zbornici šole na
Nusdorferjevi 10.
PRISOTNI ČLANI:
Vesna Stojanović, Tjaša Lindtner, Peter Preinfalk, Ana Špan Česen, Natalija Orlič,
Janja Anžič, Darja Babnik, Marjeta Huško, Marina Hvala, Urška Povšnar Tomić,
Maruška Flis, Nuša Lampe, Marijana Poznič, Natalija Čad, Vojko Vidrih, Andreja
Sušnik, Gordana Tesič, Franjo Filipovič, Polona Stanič, Majda Bauman Jančar.
ODSOTNI ČLANI:
opravičeno: Alenka Gačnik, Špela Bratun, Matjaž Kovič, Tina Rajsar.
neopravičeno: Maja Remškar, Brigita Simšič.
OSTALI VABLJENI:
ravnateljica šole – Nataša Krajnčan.
pomočnica ravnateljice – Lili Pesek.
vodja PŠ Hrušica – Marjetka Cigale
K 1/
SPREJEM DNEVNEGA REDA
S predlaganim dnevnim redom so se člani sveta staršev strinjali.
SKLEP:
Člani sveta staršev so soglasno sprejeli spodaj navedeni.

DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Obravnava in sprejem zapisnika 1. seje sveta staršev in pregled uresničitve
sklepov
3. Pobude, predlogi in vprašanja
4. Informacija o:
- poročilu v 1. ocenjevalni konferenci
- izvedbi zimske šole v naravi
- vpisu v 1. razred
5. Razno
K 2/
OBRAVNAVA IN SPREJEM ZAPISNIKA 1. SEJE SVETA STARŠEV IN PREGLED
URESNIČITVE SKLEPOV
Pri pregledu zapisnika 1. seje sveta staršev sta ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan
in predsednica sveta staršev, gospa Nuša Lampe starše seznanili z naslednjimi
odgovori:
- vozni red avtobusa št.13 smo uskladili z LPP, učence in starše smo o tem obvestili.

- staršem učencev 4. razreda smo vrnili polovico plačila tabora na Tojzlovem vrhu
zaradi neustreznih bivalnih razmer (19,25 €).
- učiteljice razredne stopnje o problemu ustrahovanja mlajših učencev niso več
poročale.
- aplikacijo v zvezi z odjavo šolske prehrane bomo skušali rešiti v naslednjem
šolskem letu.
- tlakovan dostop do šole je v večji meri saniran.
- uredili smo garderobna vrata.
SKLEP: Člani sveta staršev so zapisnik s podanimi informacijami soglasno sprejeli.
K 3/
POBUDE, PREDLOGI IN VPRAŠANJA
Predsednica sveta staršev, gospa Nuša Lampe je starše seznanila s sestanka
ljubljanskega sveta staršev. Le ti so največ razpravljali o vpisu osnovnošolcev na
srednje šole in o pomenu ocen, ki jih pridobijo v 7., 8., in 9. razredu. Tudi starši naših
bodočih srednješolcev se sprašujejo ali se učitelji maksimalno potrudijo in dajo
učencem dovolj znanja, da kasneje v srednjih šolah nimajo primanjkljaja v znanju
oziroma imajo zaradi tega težave.
Gospa Jančar Bauman, kljub obrazložitvi ravnateljice, gospe Nataše Krajnčan
zatrjuje, da se da prav tako izpeljati kvalitetno zimsko šolo v naravi kot je naša za
nižjo ceno. Ravnateljica je povedala, da bo proti koncu današnje seje sveta staršev
prišel predstavit potek zimske šole v naravi strokovni vodja, gospod Primož Pintarič.
Na vprašanje gospoda Filipovića ali bodo učenci doprinašali dan, ko je bila stavka, je
ravnateljica odgovorila, da informacij s strani pristojnega ministrstva nimamo, tako
predvidoma manjkajočega dneva ne bomo nadomeščali.
Gospa Orlič je opozorila, da se iz moškega WC-ja v pritličju večkrat širi neprijeten
vonj in da naj bomo na to pozorni, da se to prepreči.
Gospod Preinfalk je vprašal, ali smo učence na PŠ Hrušica opozorili, na nevarnosti,
ki se dogajajo na poti domov.
Ravnateljica je povedala, da smo v zvezi s tem imeli na podružnični šoli predavanje
policista, ki je učence o tem seznanil in jim dal napotke. Učenci od 1. – 5. razreda
centralne šole so bili o tem obveščeni z dopisom, učence od 6. – 9. razreda pa so o
dogodku obvestili razredniki.
Gospa Špan Česen je vprašala ali imamo na šoli zvonec, ki oznanja začetek in konec
ure. Meni, da se ji zdi prav, da učenci dobijo predstavo, kdaj je začetek in konec
šolske ure. Hkrati zvonec opozarja tudi učitelje (nekateri zamujajo).
V nadaljevanju so starši imeli tudi pohvale:
- pohvalili so novo učiteljico, gospo Nose, ki nadomešča učitelja M. Klampferja.
Učenci in starši so z njenim načinom dela izredno zadovoljni.

- prav tako so pohvalili novo učitejljico 5. c oddelka gospo Modic. Starši pravijo, da ni
nikakršnih težav s prehodom in spoznanjem nove učiteljice. Tudi dela in uči učence
profesionalno.
- prav tako so starši pohvalili dobro organizacijo in potek dela na šolskem bazarju.
Pravijo, da bi morala šola delati tako tudi v bodoče in tudi navzven pokazati, kako
dobro poslanstvo opravlja.
- pohvalili so tudi prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku. Predlagali so, da
na tako prireditev povabimo tudi starše. V kolikor to ni možno jo posnemimo in
predstavimo na spletni strani šole.
- Gospa Povšnar Tomić pa je pohvalila organizacijo in izvedbo zimske šole v naravi.
K 4/
INFORMACIJA O:
- poročilu v 1. ocenjevalni konferenci
- izvedbi zimske šole v naravi
- vpisu v 1. razred
Poročilo 1. ocenjevalne konference;
poročilo so vsi člani sveta staršev prejeli z vabilom. Dodatno ga je obrazložila še
ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan.
Na poročilo pa so imeli člani sveta staršev kar nekaj vprašanj
- zanima jih ali imamo morda primerjavo o uspehu naših učencev z ostalimi šolami.
- zakaj je toliko negativnih ocen pri angleščini in matematiki in, če učitelji preverjajo,
ali učenci opravljajo domače naloge.
Na vprašanja ali imamo primerjavo o uspehu z ostalimi šolami je ravnateljica
odgovorila, da primerjave nimamo, lahko pa trdimo, da smo na osnovi informacij
naših bivših učencev uspešni.
Gospe Anžič, Orlič in Lampe so si bile enotne, da je naloga učitelja, da zna učenca
motivirati in ga na primeren način motivirati, da se zna učiti in naučiti kar je potrebno.
Zagotovo pa je pomembno sodelovanje vseh, tako učencev, staršev in učiteljev.
Zimska šola v naravi;
informacijo je podala ravnateljica, gospa Nataša Krajnčan. Povedala je, da se jo je
udeležilo 33 učencev od skupno 41, in sicer v času od 28. 1. do 1. 2. 2013 v Kranjski
gori.
Smučarsko znanje so usvojili vsi. Poškodb in bolezni ni bilo. Starši so organizacijo in
potek zimske šole v naravi pohvalili. Zadovoljni so bili tudi učenci. Glede na pripombe
nekaterih staršev, da je cena naše zimske šole v naravi v primerjavi z drugimi precej
višja pa bo o tem prišel pojasnit staršem nekaj minut pred koncem seje strokovni
vodja zimske šole v naravi gospod Primož Pintarič, sicer profesor športne vzgoje.

Vpis v 1. razred za šolsko leto 2012/13;
o vpisu v 1. razred za šolsko leto 2013/14 je informacijo podala ravnateljica, gospa
Nataša Krajnčan. Povedala je, da je centralno šolo vpisanih 39 otrok na PŠ Hrušica
pa 14. Petnajsti učenec je še vprašljiv .
Gospa Huško je vodstvu šole podala informacijo, da nekateri starši niso bili
zadovoljni s predstavitvijo programa in dela šole za bodoče prvošolce.
Ravnateljica je bila o pripombi presenečena. Povedala je, da so se učiteljice in
vzgojiteljice maksimalno potrudile. Pripravile so ustvarjalne delavnice za bodoče
prvošolčke, staršem pa je ravnateljica pripravila uvodni del, nadaljevala je učiteljica
1. razreda K. K. Kokošar. Pedagoginja V. Rožanc pa je ob koncu podala informacije
v zvezi s samim razpisom. O izboljšavah pa se bo zagotovo pogovorila z učiteljicami
1. razreda.
Gospa Česen Špan pa je povedala, da je bila na predstavitvi za prvošolčke in, da se
ji je zdela primerna.
SKLEP: Z zgoraj navedenimi informacijami so se starši strinjali.
K 5/
RAZNO
Gospa Hvala je vprašala na koga naj se obrnejo starši, ki so naknadno prejeli
odločbe za regresirano prehrano. Ravnateljica jim je odgovorila, da naj se v zvezi s
tem starši obrnejo na računovodstvo.
Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila, da mora svet šole sprejeti spremembe
Pravilnika o šolski prehrani do 15. 3. 2013 zaradi sprememb Zakona o šolskih
prehrani. Zato bomo po elektronski pošti vsem članom poslali končno verzijo
Pravilnika. Zapisnik bo zapisan za korespondenčno sejo.
Starše je tudi seznanila, da ji letos 31. 8. 2013 poteče mandat. Člani sveta šole pa
bodo danes prejeli sklep o razpisu in ga objavili v časopisu Šolski razgledi ter na
šolski spletni strani.
Vprašanje je bilo tudi o kraju, datumu in času valete. Ravnateljica je starše obvestila,
da bo valeta13. 6. 2013, ob 19.00 v jedilnici šole.
Starši so tudi pohvalili tabor za nadarjene. Takih taborov si še želijo.
SKLEP: Zgoraj navedene informacije, odgovore so starši sprejeli na znanje.
ZAPISNIKARICA
MAJDA BABNIK

PREDSEDNICA SVETA STARŠEV
NUŠA LAMPE

