OSNUTEK ZAPISA
2. sestanka Sveta staršev OŠ Sostro v šolskem letu 2019/20,
ki je bil 26. 2. 2020, ob 18:00, v prostorih OŠ Sostro.

PRISOTNI: Predstavniki staršev – lista prisotnosti v prilogi
Predstavniki šole – ravnateljica, pomočnici ravnateljice

Sestanek je vodila predsednica Sveta staršev.
Predlagani dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prvega sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2019/20.
2. Poročilo o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem obdobju.
3. Pobude, pohvale, problematika obravnavana na roditeljskih sestankih.
4. Razno.
Ad. 1) Predsednica Sveta staršev je predstavila točke iz zapisa prvega sestanka Sveta staršev v
šolskem letu 2019/20.
SKLEP št. 1: Predstavljeni zapisnik prvega sestanka Sveta staršev v šolskem letu 2019/20 je bil
soglasno potrjen.
Ad. 2) Ravnateljica je predstavila oz. poročala o učnem uspehu učencev v prvem ocenjevalnem
obdobju.
Uspeh je višji kot v preteklih letih, še posebej v 9. razredu. Uspešnost 6. – 9. razreda je 89%. Na
razredni stopnji (4. razred) je ena negativna ocena pri enem učencu, vsi ostali so pozitivni.
6. razred  92% (večina je negativne ocene že popravila)
7. razred  82% (popravljanje ocen je v teku)
8. razred  93%
9. razred  88% (procentualno nižja številka, ker je generacija manj številčna).
Negativne ocene so razpršene med različnimi predmeti, ni predmeta, ki bi izrazito izstopal.
MAT  11x
SLJ  11x (od tega ena negativna na razredni stopnji)
FIZ  6x
GEO  3x
TJA  2x
ZGO  2x
BIO  1x
GUM  1x
Predstavniki staršev smo bili seznanjeni s poročilom o učnem uspehu v prvem ocenjevalnem
obdobju.

Ad. 3)
-

Pobuda v zvezi z dodatnim avtobusnim postajališčem na liniji 24 (med Gasilskim domov
Bizovik in JOL) je bila realizirana.

POBUDA: starši podajo predlog, da se na LPP poda pobuda za uvedbo večjega avtobusa št. 24, ki v
šolo vozi otroke iz Bizovika. Dosedanji avtobusi so premajhni za število potnikov. Pomočnica
ravnateljice bo posredovala število otrok, ki uporabljajo omenjeno linijo.
SKLEP št. 2: Na LPP se poda pobuda za uvedbo večjega avtobusa v jutranjem času.
PRIPOMBA: Postaja na Trebeljevem je nehigienična, prisotni so pljunki, smeti, postaja je stara in
potrebna prenove, ni koša za smeti.
ODGOVOR: potreben je predlog občanov na Vaški svet in ČS.
VPRAŠANJE: ali je možno organizirati kakšen krožek, izobraževanje o tem kako se naučiti učenja.
Učencem višjih razredov je bilo to omogočeno, kaj pa za mlajše? Tudi oni ne vedo kako pristopiti k
temu.
ODGOVOR: Od 5. razreda dalje so učenci imeli to možnost. Zanimanja je bilo zelo veliko, lahko se
pregleda tudi možnosti o organizaciji omenjenega za mlajše.
VPRAŠANJE: zakaj učitelji zavajajo učence in starše, da se v 1. triadi ni potrebno nič učiti?
ODGOVOR: Gre za to, da se spodbuja učenje preko igre, ne pa učenje v smislu sedeti za mizo in se
učiti iz zvezka. Na tak način delujejo tudi učiteljice – učiti se za znanje in ne za ocene.
VPRAŠANJE: Domača naloga v 1. – 3. razredu? Ali sedaj so DN ali ne? To, da ni DN ni dobro.
ODGOVOR: DN so, dajejo jih učitelji OPB in ne razredniki. DN je branje, poštevanka  to se otrok
lahko uči preko igre. Dobro je, da se dela na teh veščinah, branje je zelo pomembno. Najprej je
potrebno usvojiti gladko branje, nato branje z razumevanjem. Sicer se težave pojavijo kasneje, tudi
pri drugih predmetih, saj učenci ne razumejo navodil (npr. besedilna naloga).
VPRAŠANJE: Bralna značka - aktivnosti.
ODGOVOR: Obveznosti morajo učenci opraviti do konca šolskega leta. Eni to opravijo prej, drugi
kasneje, se jih pa pri tem vzpodbuja.
VPRAŠANJE: zimska šola v naravi (6. r) – cena, ki jo plačajo učenci drugih šol (enaka ponudba) je okoli
50 € nižja, kot pri nas.
ODGOVOR: določene občine doplačajo prevoz in še del drugih stroškov, zato prihaja do razlik. Enak
oje s ceno prehrane.
DODATNO VPRAŠANJE: ali je mogoče izbrati drugega ponudnika, npr. Agencijo Sonček?
ODGOVOR: šola bo podala povpraševanje in pridobila informacijo
VPRAŠANJE: Koronavirus. Ali se lahko otroke malo pomiri?
ODGOVOR: Otroci so bili seznanjeni kako si je potrebno umivati roke, držanje razdalje, kašljanje, po
šoli so izobešeni plakati. Razkužil ni potrebno nositi v šolo, priporočljivo je umivanje rok z milom in
vodo, kar je na šoli na voljo. Čistilke še dodatno skrbijo za higieno kljuk in wcjev.
VPRAŠANJE: izmenjava Erasmus, Španija prihodnji teden.

ODGOVOR: Izmenjava se bo izvedla. Vse starše bodo v teh dneh poklicali in če kdo ne želi iti, pač ne
bo šel. Ni pa mogoča zamenjava z drugim učencem zaradi imen na letalskih kartah.
VPRAŠANJE: Tabori. V primeru, da se virus razširi in da se mesta, občine zaprejo ali bo mogoče priti
do otrok?
ODGOVOR: na samih CŠOD so pripravljeni, otroci so veliko zunaj. Teh krajev (Fara, Medvedje brdo,…)
ne vidijo kot tistih, ki bi jih potencialno zaprli.
DODATNO VPRAŠANJE: kaj če se zapre Ljubljana in otroci ne morejo nazaj domov?
ODGOVOR: Na CŠOD so pripravljeni tudi podaljšati bivanje otrok, če bi bilo to potrebno.
DODATNO VPRAŠANJE: ali je možno na tej točki reči, da otrok ne gre?
ODGOVOR: Da. Starši imajo vedno to možnost. Nič se ne izvede pod prisilo. Šola organizira to, kar
meni, da je dobro in varno. Za otroke bo poskrbljeno.
VPRAŠANJE: podančice in higiena. Zakaj se malice v razredu delijo tako, da jih delijo otroci, tudi tisti,
ki si rok ne umijejo ampak samo oplaknejo.
ODGOVOR: najbolj korektno in tudi večinoma je urejeno tako, da vsak pride sam po malico. Dežurni
malico prinese v razred, nato pa si vzamejo sami, učiteljica pa to nadzira. Bodo še dodatno opozorili
na to.
VPRAŠANJE: Ali je bilo preverjeno kako je s projektom Beremo s tačkami?
ODGOVOR: Cena je visoka, brezplačna je samo predstavitev.
POHVALA: pohvala obema učiteljicama Katjama za redno in obsežno poročanje iz tabora.
VPRAŠANJE: težave z učiteljico GUM go. Lilijano. Dela krivico celotnemu razredu zaradi enega učenca,
deli negativne ocene. Učence žali tudi z neprimernimi besedami. Poleg tega otroke sili, da pojejo v
zboru, čeprav tega ne želijo.
ODGOVOR: ravnateljica se bo ponovno pogovorila z učiteljico.
VPRAŠANJE: zdravstvena vzgoja v 5. razredu. Ali je mogoče vključiti vsebine spoštovanja do lastnega
telesa in nasprotnega spola?
ODGOVOR: delavnice so v vseh razredih, vsebinsko prilagojene starostni stopnji. Na tem mestu imajo
starši več moči kot šola, potrebno je spremljanje in pogovor z otrokom.
POHVALA: pohvala projektu Izštekani (8. r).
VPRAŠANJE: predstavitve srednjih šol?
ODGOVOR: ni v načrtu, tudi predhodno leto ni bilo. So pa učenci sproti seznanjeni z vsemi dnevi
odprtih vrati v SŠ (splet, oglasna deska, osebno).
VPRAŠANJE: učiteljice so napodila mlajšega otroka iz malega igrišča. Ali se lahko učiteljicam razredne
stopnje reče, da tega ne počnejo.
ODOGOVR: to, da igrišče uporabljajo tudi drugi mlajši otroci ni težava. Igrišče je za vse. Lepa beseda
lepo mesto najde, mama se lahko pogovori z učiteljico na igrišču in ne bo nobenih težav.

Sestanek je bil zaključen 19:44.

Zapisala:
Maja Kosmač,
predsednica Sveta staršev

Priloga:
-

Lista prisotnosti

