OŠ LOG - DRAGOMER
DRAGOMER, Šolska ulica 1, 1351 BREZOVICA pri LJ.
TEL.: 01/75 71 320
GSM: 041 638 701
e-pošta: group1.osljlog@guest.arnes.si

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta staršev šole v šolskem letu 2019/20, z dne 13. 2. 2020,
z začetkom ob 18:00 v zbornici OŠ Log - Dragomer
Prisotni:
• predstavniki oddelčnih skupnosti
(gl. listo prisotnosti - manjkajo predstavniki oddelkov: 1. b, 2. c + 3. c - opr., 4. b - opr., 5. c
- opr., 6. b - opr., 8. b - opr. in 9. a),
• ravnateljica šole, Mihaela Mrzlikar,
• pomočnica ravnateljice, Alenka Kranjc,
• vodja enote PŠ Bevke, Mateja Zlobko,
• svetovalna delavka, Barbara Sigulin.
Sejo je vodila predsednica sveta staršev, ga. Hajdi Kosednar.
Dnevni red:
1. Sprejem dnevnega reda.
2. Pregled zapisnika zadnje seje in pregled uresničitve sklepov ter potrditev zapisnika (ga.
Kosednar).
3. Učno-vzgojni rezultati in spremljanje vzgojnega načrta ob zaključku prvega ocenjevalnega
obdobja v šolskem letu 2019/20 (ga. Kranjc).
4. Obravnava poročil razrednikov ob 2.(3.) roditeljskem sestanku (ga. ravnateljica).
5. Imenovanje predstavnikov staršev za Svet zavoda OŠ Log - Dragomer.
6. Pobude in vprašanja.
Ad 1.
Predlagani dnevni red je bil sprejet. Za pisanje zapisnika je bila izbrana ga. Mojca Premuš.
SKLEP št. 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet. Zapisnik piše ga. Mojca Premuš.
Ad 2.
Zapisnik 1. redne seje z dne, 25. 09. 2019 je posredovalo tajništvo šole preko e-pošte že pred sejo.
Svet staršev je pregledal uresničitev sklepov.
SKLEP št. 2: Zapisnik 1. redne seje z dne 25. 09. 2019 je bil soglasno sprejet z dvema
pripombama:
- na sklep št. 7 (obveščanje o odpadlih interesnih dejavnostih): obveščanje poteka sedaj bolje,
vendar ne vedno pravočasno (npr. ob 13. uri za dejavnost, ki poteka v popoldanskem času), naj se
torej pazi na pravočasnost obveščanja.
- na sklep št. 12 (opis interesnih dejavnosti): nekaj stavčni opisi interesnih dejavnosti naj se zapišejo
in objavijo na spletni strani šole. Na listu, s katerim se učenci prijavijo na interesne dejavnosti, naj
se zapiše spletni naslov (url) opisa interesnih dejavnosti.
Ad 3.
Ga. Kranjc je predstavila učno-vzgojne rezultate in spremljanje vzgojnega načrta ob zaključku
prvega ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2019/20. Predstavniki staršev na poročilo niso imeli
pripomb.
SKLEP št. 3: Predstavniki sveta staršev bodo iz tajništva šole po e-pošti prejeli predstavitev,
ki jo nato lahko posredujejo vsem staršem po oddelkih, ki jih zastopajo.

Ad 4.
Ravnateljica je podala nekaj najbolj perečih točk, ki so bile izpostavljene na roditeljskih sestankih v
februarju (priloga zapisnika).
1. a: pomen pravilnega branja, vprašanj ni bilo.
1. b: nezadovoljstvo z delom v podaljšanem bivanju zaradi več menjav kadra. Mnenje je bilo
podano s strani staršev enega otroka. Z njimi je bil že opravljen razgovor, naj poiščejo ustrezno
strokovno pomoč za otroka in se pogovorijo z učiteljem.
1. c: pomen rednega branja in računanja doma; denar od papirja se porabi za ekskurzijo ob koncu
šolskega leta.
2. a + 2. b:
- dogovor o menjavi dneva dejavnosti na temo pustovanja z obiskom predsedniške palače (dodatni
stroški prevoza, vendar je to enkratna priložnost – datum še ni določen; starši so se s tem strinjali),
- pohvaljen odziv ge. Peček in ge. Möscha ter vodstva šole, ko naj bi se učenka zbodla v iglo,
- želijo preventivne ukrepe (senzorske luči ali reflektorje ter opremo šole s kamerami (lahko tudi
slepimi). Ravnateljica pojasni, da imata tako šola kot občina omejena finančna sredstva in meni, da
kamere tega problema ne bodo rešile.
- vprašanje glede kvalitete mesa in dobaviteljev. Ravnateljica pove, da sta dobavitelja Mesarstvo
Oblak in Postojnske mesnine in da v celem letu meso zaradi kvalitete v šoli ni bilo zavrnjeno. Letos
bo javni razpis, kjer bo dodana tudi postavka »izbrana kakovost«, cene bodo sicer višje, vendar pa
bomo ponudili vsaj 1-krat tedensko to meso, 1x pa bi bilo kosilo tudi brezmesno.
2. c + 3. c: Starši ne želijo, da bi bilo ocenjevanje takoj po počitnicah. Ravnateljica je to preverila
in ugotovila, da imajo v petek zgolj ocenjevanje razumevanja prebranega besedila.
3. a:
- Starši želijo predavanje o drogah in odvisnikih ter svetovanje otrokom v primeru, ko najdejo iglo.
Ravnateljica je povedala, da bomo skušali v šolskem letu 2020/21 ponovno izvesti predavanje o
drogah (predvidoma v januarju 2021).
- Problem prevoza otrok (prvošolcev) s kombijem domov, po končanem pouku na Lukovico. Zjutraj
jih kombi pobere ob 8.10 (prednost imajo mlajši učenci). Domov jih ne vozimo (tudi letos ne), ker
učenci ostajajo v PB-ju. Učence se vozi le po pouku - možno bi bilo le po 5. šolski uri (13.20),
vendar imajo učenci pouk še 6. in 7. uro (gre za učence od 7. do 9. razreda, ki pa lahko grejo domov
peš (varna šolska pot, do 4 km jim prevoz ne pripada), šofer pa kasneje zaradi drugih prevozov ne
more več. Po 7. šolski uri odpelje v Bevke učence, saj ti res nimajo druge možnosti, oddaljeni pa so
več kot 4 km.
3. a + 3. b:
Starši želijo biti obveščeni o kritičnih dogodkih kot je bil npr. pik z iglo, da ne pride do napačnih
informacij. Želijo kamere, osvetljenost okolice šole itd. Kako bo šola poskrbela za varnost otrok na
šolskem igrišču pred iglami narkomanov?
Ravnateljica je razložila, da šola nima financ za rešitve, kot so jih predlagali starši (kamere in
reflektorji okoli šole). Predstavniki staršev so prevzeli pobudo, da se bo svet staršev obrnil na
občino s prošnjo po razrešitvi problematike.
SKLEP št. 4: Svet staršev bo na občinski svet vložil pobudo k reševanju problematike
uživanja drog in zavrženih injekcijskih igel v okolici šole.
SKLEP št. 5: Šola na spletni strani objavi obvestilo in pojasnilo o nedavnem dogodku v zvezi z
morebitnim vbodom z injekcijsko iglo na šolskem igrišču.

4. a:
- ID odbojka, ki naj bi se končala (planirano je 15 ur, izvedenih je bilo 12 ur, še cca. 3 ure, kasneje
učenci tudi nehajo hoditi). Če se bo ID nadaljevala, je to odvisno od učiteljice in učencev, ki jo
obiskujejo. Učiteljica je povedala, da jih je na ID vedno manj in da v aprilu zaradi lepega vremena
običajno tudi nehajo hoditi. V preteklosti smo tej ID namenili več ur, vendar nikoli niso bile
realizirane zaradi slabega obiska učencev.
Vprašanje glede učitelja za neobvezni predmet šport, kjer naj bi delali eno in isto. Starši sprašujejo,
če se v bodoče predvideva kakšna menjava učiteljev? Ravnateljica pove, da bomo to skušali urediti
v bodoče in se z učiteljem pogovoriti.
4. b:
- Neprimerno vedenje učenca do odraslih in sošolcev ter sošolk. Ravnateljica pove, da učenec sodi
v naš šolski okoliš. Omenjena zadeva s strani nekaterih staršev naj bi se dogajala izven šole, zato
šola v to ne bo posegala in urejala stvari.
Prav tako je bilo omenjeno, da ta učenec izvaja psihično in fizično nasilje v podaljšanem bivanju.
Ravnateljica je povedala, da je govorila z učiteljem, ki je povedal, da o tem ne ve nič in da stvari
urejamo takoj, če smo s tem seznanjeni.
4. c: vprašanj in pobud ni bilo, starši so zadovoljni z delom v šoli in z učitelji.
6. a:
- S strani staršev je bila izpostavljena negativna klima v oddelku. Ravnateljica je povedala, da
starši o klimi v oddelku težko realno presojajo. V šoli negativna klima s strani strokovnih delavcev
ni opazna. Oddelek je na novo oblikovan, zato rabi nekaj časa, da se odnosi vzpostavijo. Razrednik
pripravi vzgojni načrt oddelka, kjer načrtuje dejavnosti za dosego teh ciljev (npr. socialne igre).
Dogajanje v sanitarijah: z učenci je bil že opravljen razgovor o primernem vedenju v šolskih
prostorih in o odnosih v šoli s strani svetovalne službe in vodstva šole. Dežurne učitelje imamo,
vendar v sanitarije zaradi objektivnih razlogov med odmorom ne zahajajo (jih pa kontrolirajo).
- Neprimeren odziv učiteljice zgodovine ter želja po pozitivni komunikaciji. Z njo sta se pogovorili
razredničarka in ravnateljica.
8. b:
- Nekaj staršev meni, da imajo preveč domače naloge - konkretno pri matematiki. Učiteljica
matematike je povedala, da so naloge diferencirane in nima občutka, da bi bilo nalog preveč.
- Šola v naravi – kdo odloča, kdaj se bo šlo v šoli v naravi in koliko učencev mora biti prijavljenih?
Ali imamo glede tega kakšen pravilnik? Ravnateljica je povedala, da nimamo internega pravilnika
ter da se glede udeležbe števila učencev v šoli v naravi odločamo sproti. Če bi namreč šlo npr. le
polovica učencev, bi to ne bilo smiselno, poleg tega pa bi bil samo strošek prevoza zelo visok na
učenca. Želimo, da se šole v naravi udeleži čim več učencev.
- V oddelku naj bi nekateri učenci (ki pa jih starši niso želeli poimenovati), izvajali nasilje nad
drugimi učenci. Svetovalna delavka je povedala, da vedno ukrepamo, ko smo o nasilju oziroma
konfliktih obveščeni (opravimo razgovore z učenci, starši, po potrebi obvestimo policijo, CSD ali jih
napotimo po pomoč na ustrezne institucije). Konflikti so del življenja, pomembno je, da učence
naučimo reševati le-te. Ne vemo pa, o katerem nasilju govorimo, saj ga v tem oddelku nismo zaznali
ali bili o njem obveščeni. Zadevo bo raziskal razrednik na uri oddelčne skupnost, kasneje pa se bo
vključila še svetovalna služba, če bo potrebno.

Ad 5.
Ravnateljica je povedala, da vsem članom Sveta zavoda OŠ Log - Dragomer v sedanji sestavi
poteče mandat 24. 2. 2020, zato je svet zavoda sprejel sklep o razpisu volitev (in imenovanja) v
Svet zavoda OŠ Log - Dragomer. Ravnateljica je povedala, da imajo lahko člani Sveta zavoda
mandat največkrat dvakrat zapored. Svet staršev šole mora izvoliti in imenovati dva predstavnika
staršev, in sicer enega za matično šolo in enega za PŠ Bevke. Predstavnika staršev bosta v svet
zavoda imenovana za dobo 4 let.
Za predstavnika staršev šole v Svet zavoda sta bila z javnim glasovanjem soglasno izvoljena g.
Ladislav Kristančič za matično šolo, za predstavnika staršev PŠ Bevke pa ga. Polona Čepon Pišek.
SKLEP št. 4: V Svet zavoda OŠ Log - Dragomer z mandatom od 26. februarja 2020 dalje sta
bila soglasno javno izvoljena g. Ladislav Kristančič za matično šolo, za predstavnika staršev
PŠ Bevke pa ga. Polona Čepon Pišek.
Ad 6.
Pobude in predlogi:
Drugih pobud in predlogov ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.40.

Zapisala:
Mojca Premuš

Predsednica sveta staršev šole:
Hajdi Kosednar

Priloge:
• lista prisotnosti,
• poročilo o učno-vzgojnih rezultatih prvega ocenjevalnega obdobja,
• pripombe staršev na roditeljskih sestankih.

