OSNOVNA ŠOLA NAKLO
SVET STARŠEV

Naklo, 4. 1. 2011

Glavna cesta 47
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NAKLO

ZAPISNIK

2. rednega sestanka Sveta staršev OŠ Naklo, ki je bil 29. 11. 2010 ob 18.30 v
zbornici OŠ Naklo

Prisotnih 28 članov

Opravičeno odsotnih 13 članov

Dnevni red:
1. Šolska prehrana in imenovanje delovne skupine za področje prehrane
2. Poročilo s srečanja z ministrom Lukšičem (g. Simon Žnidar, ga. Polona Zupan)
3. Predstavitev in aktivnosti Šolskega sklada OŠ Naklo (ga. Mateja Gregorič Jagodic)
4. Projekt vrtec– predstavitev (g. Zdravko Cankar)
5. Pobude, predlogi staršev (ga. Nikolina Rozman)
6. Razno

Pred obravnavo točk dnevnega reda je predsednica Sveta staršev OŠ Naklo ga.
Nikolina Rozman pozdravila vse prisotne, predstavila dnevni red in povedala, da je
prisoten tudi predstavnik občinskega sveta g. Zdravko Cankar. Glede pripombe, da
zapisnik 1. seje ni bil poslan po pošti, je pojasnila, da so zapisniki dostopni na spletni
strani šole, v bodoče pa naj bi jih obesili tudi na šolsko oglasno desko in na spletni
strani naredili direktno povezavo.

k 1.
Glede na to, da je bila šolska prehrana že večkrat tema na sestankih Sveta staršev,
se predlaga ustanovitev delovne skupine, v kateri so predstavniki staršev in šole. Prvi
dopis šoli v zvezi s tem je bil že poslan, vendar g. ravnatelj o problematiki še ni bil
podrobno obveščen. Članica sveta staršev je ponovno opozorila, da v jedilnici
centralne šole kuhinjsko osebje preganja učence, ki tako nimajo dovolj časa, da bi v
miru pojedli kosilo. G. ravnatelj je obljubil, da bo ponovno opozoril osebje in dal tudi
pisna navodila.
SKLEP: V delovno skupino se imenujejo predstavniki sveta staršev Babnik, Križaj,
Malc, Brejc, Logonder in vodja šolske prehrane.

k 2.
G. Simon Žnidar, ki je predstavnik Sveta staršev v Svetu zavoda, se je udeležil
srečanja predstavnikov staršev z ministrom Lukšičem. Na srečanju je bilo govora o
smeri sprememb v zvezi z zgodnejšim učenjem tujih jezikov, problematiki prostora v
vrtcih, poenotenju cen vrtcev po vsej državi, brezplačnih vrtcih in o starševskih
forumih.
Ga. Polona Zupan je predstavila novosti v šolskem letu 2010/11, med njimi novosti
pri NPZ, ki ne bi bili več namenjeni vrednotenju za vpis v srednje šole, enotne zimske
počitnice, pobudo za vpeljavo državljanske vzgoje ter problematiko učbenikov in
delovnih zvezkov. Predstavila je tudi problematiko OPB, možnosti približevanja
poklicev v zadnji triadi ter vpeljavo drugega tujega jezika, ki bo za vse šole obvezen v
šolskem letu 2012/13
SKLEP: Ni bilo sprejetega sklepa.

k 3.
Ga. Mateja Gregorič Jagodic je predstavila delovanje šolskega sklada v šolskem letu
2010/11. Sredstva bodo namenjena za izdelavo učilnice na prostem, zbirala se bodo
z rednimi mesečnimi prispevki staršev preko položnic, z donacijami in s pomočjo
sponzorjev. Projekt bo vključen tudi v Eko dan, ki bo predvidoma 16. aprila 2011,
učenci šole pa naj bi risali in slikali tudi za prodajno razstavo.
SKLEP: Ni bilo sprejetega sklepa.

k 4.
G. Zdravko Cankar, ki je tudi član občinskega sveta, je predstavil projekt novega
vrtca. Povedal je, da občina ne razmišlja samo o gradnji v bližini Doma starejših
občanov, ampak proučuje še druge možnosti, tudi na zemljišču ob šoli. Poleg tega
pridobivajo nove projekte, pred kratkim pa je bila delegacija na ogledu novega vrtca v
Lenartu. Za rešitev prostorske stiske občina proučuje možnosti dodatnih oddelkov v
Naklem in v Dupljah ter vzpostavitev dodatnih vzgojno-varstvenih družin. Možno je,
da se gradnja novega vrtca ne bo začela v letu 2011, ustanovljena bo delovna
skupina za izgradnjo vrtca.
SKLEP: Ni bilo sprejetega sklepa.

k 5.
Predsednica Sveta staršev ga. Nikolina Rozman je predstavila vsebino pripomb in
predlogov staršev:
- Pripomba na zbiralno akcijo papirja, ker gre izkupiček za nabavo materiala, ki ga
potrebujejo učenci. Predlagano je, da se denar nameni za socialno šibkejše učence.
G. ravnatelj zavrača to možnost, ker bo država na novo uredila socialne transferje,
vendar se strinja, da bi del denarja namenili tudi za druge potrebe, treba pa je
pretehtati, kam in koliko.
- Pripomba, da otroci v PŠ Duplje v telovadnici nimajo plezal. G. ravnatelj je
odgovoril, da se bo proučilo možnosti za namestitev plezal.
- Vprašanje, kako je z Aktivom staršev Gorenjske. Predsednica Sveta staršev bo
preverila, ali takšen aktiv že obstaja in kako se vanj vključiti.
- Predlog obogatitve dejavnosti v vrtcih. G. ravnatelj je pojasnil, da vrsta aktivnosti v
vrtcih poteka, žal pa ne vse tudi v Dupljah. Več možnosti v Naklem bo, ko bo zgrajen
nov vrtec, ki naj bi imel tudi telovadnico.
- Pritožba, da je v vrtcu Rožle v peskovniku tudi blato in so otroci zelo umazani. G.
ravnatelj je odgovoril, da je igrišče ob starem vrtcu res slabo in da se bo peskovnik
pokril, otroci pa bodo raje večkrat šli na sprehod.
- Pripomba, da čistoča v vrtcu Rožle ni zadostna. G. ravnatelj je pojasnil, da ima
zavod velike probleme s kadrom, med čistilkami je tudi veliko bolniških odsotnosti.
Razmišlja o sklenitvi nove pogodbe za čiščenje ali o vzpostavitvi lastnega čistilnega
servisa.

- Pripomba, da v PŠ Podbrezje v jeseni sploh niso uporabljali igral, da učiteljica otrok
sploh ni spustila na igrišče, kjer so parkirani avtomobili, premalo je tudi interesnih
dejavnosti. G. ravnatelj je zagotovil, da bo v zvezi s tem ukrepal, v Podbrezjah pa je
tudi problem, ker ni prostora za športno vzgojo.
- Opozorilo na večjo prometno varnost v Podrebri. G. Cankar je pojasnil, da je za
varnost v prometu pristojen občinski SPV in da bo rešitev tega problema naloga v
novem sestavu.
- Pripomba na zaparkiran dohod k vrtcu Rožle. Ga. Rozman je pojasnila, da razume
težave z jutranjo dostavo otrok, vendar je to intervencijska pot, ki mora biti prosta in v
zvezi s tem bo staršem posredovano opozorilo.
- Pritožba, da je na centralni šoli ponovno prišlo do obmetavanja s hrano. G. ravnatelj
je za učence pripravil vzgojni nagovor, poostreno je tudi dežuranje. Ravnatelj je dobil
tudi anonimno pismo o dogodkih v straniščih centralne šole, večino takih primerov
rešujejo s trenutnimi ukrepi.
- Predlog za akcijo darovanja igrač, športnih rekvizitov in oblačil. Vodstvo šole bo
proučilo takšno možnost.
- Opozorilo članom Sveta staršev. Predsednica Sveta staršev ga. Rozman opozarja
člane, naj svojo odsotnost opravičijo ali na seje sveta pošljejo namestnike.

Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 21.10.

Matjaž Gregorič
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