ZAPISNIK

1. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Trebnje, ki je bila v ponedeljek, 5.10. 2015 ob 17. uri
v predavalnici OŠ Trebnje.
Prisotni člani Sveta staršev OŠ Trebnje: priložena lista prisotnosti
Vablj eni: člani Sveta Staršev Osnovne šole Trebnje, Gregor Kaplan, dosedanji predsednik
Sveta staršev, ga. Jožica Marinčič, pomočnica ravnatelja, ga. Aleksandra Gričar, pomočnica
ravnatelja, ga. Nevenka Grebenc, vodja PŠ Dolenja Nemška vas, ga. Ana Kastigar, vodja PŠ
Dobrnič, ga. Alenka Kolar, vodja PŠ Šentlovrenc.

Dnevni red:
Pregled in potrditev zapisnika 2. redne seje Sveta staršev v šolskem letu 2014/15 z dne
9. 6. 2015
Potrditev predstavnikov v Svetu staršev za šolsko leto 2015/2016
Izvolitev predsednika Sveta staršev in podpredsednika ter zapisnikarja za golsko leto
2015/2016
Predstavitev predloga letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016
Predstavitev kandidata za ravnatelja OŠ Trebnje in mnenje Sveta staršev o kandidatu
Razno

K točki 1:
Ravnatelj, g. Rado Kostrevc v uvodu vse predstavnike staršev seznani o posameznih sklepih,
ki so bili sprejeti na 2. redni seji Sveta staršev dne 9. 6. 2015.
Ravnatelj je k zapisniku z dne 9. 6. 2015 povedal, da bi se bilo o nasilju v šoli bolj smiselno
pogovarjati na posebni seji Sveta staršev, pove, da bodo točko nasilje uvrstili na naslednjo
sejo, ki naj bi bila predvidoma v novembru, in sicer kot pogovor o vzgojnem delovanju šole.
SKLEP:
Zapisnik 2. redne seje Sveta staršev z dne 9. 6. 2015 je bil soglasno potrjen.
K točki 2:
Glede na to, da so bili predstavniki staršev izvoljeni v Svet staršev za šolsko leto 2015/2016
na oddelčnih roditeljskih sestankih, se ugotavlja, da se lahko konstituira Svet staršev OŠ
Trebnje.
K točki 3:
Ravnatelj g. Rado Kostrevc pozove vse prisotne, da podajo predloge za predsednika Sveta
staršev.

Za predsednika Sveta staršev je predlagan g. Leon Lobe.
Predlog za predsednika Sveta staršev je bil soglasno sprejet.
Za podpredsednico Sveta staršev za šolsko leto 2015/2016 je predlagana ga. Marija Zupančič.
Predlog za podpredsednico Sveta staršev je bil sprejet z večino, en glas se je vzdržal.
Za zapisnikarico je predlagana ga. Nataša Slavič.
Predlog za zapisnikarico je bil soglasno sprejet.

SKLEP:
Predsednik Sveta staršev za šolsko leto 2015/16 postane g. Leon Lobe, podpredsednica
ga. Marija Zupančič in zapisnikarica ga. Nataša Slavič.
Predlagani sklep k točki 4 je bil soglasno sprejet.
K točki 4:
Ravnatelj, g. Rado Kostrevc predstavi letni delovni načrt (LDN) za leto 2015/16, ki je
podrobno tudi predstavljen na spletni strani OŠ Trebnje. Povedal je, da se je proces
zaposlovanja z dnem 1. 10. 2015 končal. Na šoli je 130 zaposlenih, od tega štiri osebe iz
naslova javnih del.
Na šoli je 906 učencev v 44 oddelkih. Novost v šol. letu 2015/16 je ta, da imata četrti in peti
razred uveden neobvezni izbirni predmet. Število neobveznih izbirnih predmetov se je
povečalo na 29, povečalo se je tudi število otrok, zaradi česar se zaposlenost ne bo mogla
zmanjšati za 1%. Normativ dovoljuje 28 učencev na oddelek. Šola ima tudi 14 skupin
podaljšanega bivanja.
V šolskem letu 2015/16 sta kot prioriteta postavljena dva cilja, in sicer razvijati funkcionalno
pismenost ter razvijati strpen odnos do drugih in sebe.
Ugotovilo se je, da učenci, ki imajo dodatno strokovno pomoč, ne obiskujejo dopolnilnega
pouka, kar bi moralo biti za njih prioriteta. Zato bodo posebej opozorili na to, da vsi učenci, ki
imajo dodatno strokovno pomoč, morajo obvezno obiskovati tudi dopolnilni pouk. V
nadaljevanju je g. ravnatelj povedal, da se bodo učenci udeleževali vseh tekmovanj - trenutno
še brez sofinanciranja staršev.
Glede projektov pa g. ravnatelj vse prisotne seznani, da bo letošnji osrednji projekt, projekt
SMO — strpni medsebojni odnosi, poleg omenjenega pa tudi projekt Turistična karta
Trebnjega (umestitev kulturnih znamenitosti na samo karto Trebnjega) ter projekt o razvijanju
kreativnosti, ustvarjalnosti in podjetništva.
Kot priloga k dnevom dejavnosti, ki jih bo šola izpeljala v letošnjem šolskem letu, bo
potrebno tudi opisati, katere posamezne dejavnosti zahtevajo sofinanciranje staršev.

Sklep : Svet staršev je seznanjen s predlogom letnega delovnega načrta za šolsko leto
2015/2016.
Predlagani sklep k točki 4 je bil soglasno sprejet.

K točki 5:
Na razpis za ravnatelja OŠ Trebnje se je prijavil samo en kandidat, in sicer dosedanji ravnatelj
OŠ Trebnje g. Rado Kostrevc. V nadaljevanju tudi predstavi svoje dosedanje delo, način
vodenja ter nadaljnje usmeritve v prihodnjem mandatnem obdobju.
G. Rado Kostrevc predstavi poslanstvo šole, vizijo, okoljski in družbeni kontekst, finančne
okvirje ter kadrovsko strukturo. Predvsem je zavezan h ključnimi kompetencami EU za
vseživljenjsko učenje, razumevanju šestih priporočil o vlogi učitelja na področju vzgojnega
izobraževanja (vseživljenjsko učenje, profesionalna pristojnost in razvoj, zgraditev zaupanja
vrednih odnosov itd.). Pove tudi nekaj besed o vlogah, nalogah in odgovornosti deležnikov v
vzgojno-izobraževalnem procesu. Njegovo mnenje je, da je zelo pomembno sodelovanje
staršev in šole, ker so na eni strani pričakovanja staršev ter na drugi strani pričakovanja šole.
To je potrebno usklajevati z medsebojnim sodelovanjem, obveščanjem, sprotnim reševanjem
problemov, medsebojnim zaupanjem itd.). Poudaril je, da je pomembno, da znajo starši
pridobiti realne podatke o kontekstu in okoliščinah doseganja učnih rezultatov in dosežkov.
Bistvo tega je kroženje okrog črte zaupanja, ki meji družino na eni strani in šolo na drugi
strani. Njegovo vodilo pri delu je spremljava: načrtovanja, ukrepanja, ovrednotenja in
izvajanja.
V preteklem obdobju se je realiziral vzgojno-izobraževalni proces, izvajal se je profesionalni
razvoj zaposlenih, realizirani so bili najbolj nujni materialni pogoji za delo, kot so dobro
opremljene učilnice, urejene garderobe v telovadnici, urejeni prostori v OŠ 'Šentlovrenc, nova
podoba šolskega igrišča itd..
Usmeritve v naslednjem obdobju so predstavljene v nekaj točkah, in sicer:
razvojna naravnanost vzgojno-izobraževalnega procesa
skrb za kakovost in spremljanje lastnega dela
profesionalni razvoj zaposlenih
medsebojna povezanost in sodelovanje te spoštovanje človekovih pravic
dobri materialni pogoji za delo (ustrezni prostorski pogoji ter opremljenost z
didaktičnimi gradivi)
Področja, ki jih g. Rado Kostrevc izpostavi kot prioritetne usmeritve so: področje vzgojnoizobraževalnega procesa, področje profesionalnega razvoja zaposlenih, področje materialnih
pogojev (posodabljanje dotrajane opreme v učilnicah in skupnih prostorih, razširitev šolskih
prostorskih kapacitet, dokončna vzpostavitev elektronskih baz za celotno šolsko
dokumentacij o).
G. Rado Kostrevc za zaključek še doda, da bo kot ravnatelj šole deloval kot povezovalec,
usmerjevalec in motivator.
G. Leon Lobe se g. Radu Kostrevcu lepo zahvali za izčrpno predstavitev.

K točki 6:
Ga. Vera Rozman izrazi podporo g. ravnatelju ter hkrati poda tudi pohvalo, ker je zgradil
uspešen team in dobre medosebne odnose, zato daje g. Radu Kostrevcu absolutno podporo za
naslednji mandat.
G. Gregor Kaplan se zahvali za zelo dobro sodelovanje v preteklem obdobju ter tudi za
uvedbo angleškega jezika v prvem razredu. Poleg tega pa predlaga, da se izdelajo tudi še
oznake za kolesarske steze na tistih mestih, kjer jih še ni.
V nadaljevanju so bile podane naslednje pripombe in pobude:
- Poslovnik sveta staršev bi se moral potrditi vsako leto posebej, seveda z morebitnimi
spremembami.
- Organizacija govorilnih ur (starše opozoriti na red, in sicer glede omejitve časa pri
govorilnih urah).
Ravnatelj je na pripombo oz. predlog odgovoril, da bodo proučili področje sodelovanja s
starši (spletna anketa).
- Predlagano je bilo, da bi moral biti roditeljski sestanek za starše otrok prvega razreda čim
prej v začetku šolskega leta, ker bi bili starši radi seznanjeni z vsemi splošnimi informacijami
in organizacijo poteka dela na šoli.
- Pri prevozih je bilo izpostavljeno dejstvo, da se ure odhodov oz. prihodov ne ujemajo ter da
avtobusi niso označeni.
Ravnatelj pojasni, da se vsako leto trudijo in dogovarjajo s šoferji glede točnosti prihodov in
odhodov na avtobusnih postajah ter da so avtobusi dobili oznake in da bi jih morali tudi
uporabljati. Glede nejasnosti pa prosi, da se o vsaki zadevi sproti obvesti šolo, za katero bodo
takoj odreagirali in poskušali zadevo rešiti v čim krajšem možnem času.
- Predlog je tudi, da bi morale prijavnice za dejavnosti — krožke biti enotne, to pomeni, da bi
bili na eni prijavnici navedeni vsi krožki, ki se izvajajo za posamezne razrede. Ni praktično,
da za vsak krožek dobi otrok posebno prijavnico.

G. ravnatelj še doda, da je vsa dokumentacija OŠ Trebnje - tudi vsi zapisniki Sveta staršev OŠ
Trebnje - objavljena na spletni strani OŠ Trebnje.
Na koncu se g. ravnatelj zahvali prisotnim za zahvale, za spremljanje njegove predstavitve ter
tudi za posamezne predloge, ki jih bodo podrobno proučili in podali odgovore na naslednji
seji Sveta staršev OŠ Trebnje.

V nadaljevanju predsednik Sveta staršev OŠ Trebnje, g. Leon Lobe, prosi vse prisotne člane
Sveta staršev OŠ Trebnje, da prek pisne glasovnice podajo mnenje oziroma soglasje o
izvolitvi g. Rada Kostrevca za ravnatelja OŠ Trebnje, in sicer za mandatno obdobje 2015 —
2020.
Po pregledu oddanih glasovnic je ugotovljeno, da se vsi člani Sveta staršev OŠ Trebnje
soglasno strinjajo z izvolitvijo g. Rada Kostrevca za ravnatelja OŠ Trebnje za naslednji
mandat.

SKLEP:
Svet staršev OŠ Trebnje daje g. Radu Kostrevcu pozitivno mnenje k izvolitvi za
ravnatelja OŠ Trebnje.

Predlagani sklep je bil soglasno sprejet.

Seja Sveta staršev osnovne šole Trebnje se je zaključila ob 18.55.
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