Zapisnik 1. seje Sveta staršev OŠ Gustava Šiliha Laporje za šolsko
leto 2021/22
Kraj: Osnovna Šola Gustava Šiliha Laporje, Šilihova dvorana
Datum: 23. 09. 2021, pričetek 18:00
Predstavniki Sveta staršev:
Razred/oddelek
Ime in priimek
1. A
Vesna Sagadin
2. A
Denis Toplak
3. A
Monika Močnik
4. A
Živa Šorli
5. A
Danijel Vuk
6. A
Valentina Košič
7. A
Nina Šlamberger
8. A
Doroteja Mlaker Krošel
9. A
Marjeta Ramovš
MEHURČKI Maja Šela – opravičila odsotnost
SONČKI
Nastja Leskovar
MAVRICE
Larisa Kovač
LUNICE
Anja Lah
ZVEZDICE Laura Čelan – opravičila odsotnost
Odsotnost sta opravičili ga. Maja Šela in ga. Laura Čelan.
Prisotne so bile predstavnice šole mag. Alenka Fidler, Marjetka Čas, prof. in Saša Krajnc Bek,
prof.
Ravnateljico Margareto Voglar, prof. so nadomeščale že zapisane predstavnice šole.

Ugotovljena je bila sklepčnost Sveta staršev in sprejet predlagan dnevni red.
Dnevni red:
1. Konstituiranje Sveta staršev
2. Izvolitev predsednika Sveta staršev
3. Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu za šolsko leto 2020/21 (šola, vrtec)
4. Poročilo NPZ
5. Samoevalvacijsko poročilo
6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22 (šola, vrtec)
7. Predstavitev Pravil ravnanja OŠ Gustava Šiliha Laporje/Vrtec Laporje z namenom preprečitve
širjenja COVID - 19
8. Izvolitev članov upravnega odbora in predstavitev stanja šolskega sklada
9. Plan dela Sveta staršev za 2021/22
10. Razno
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K 1. točki: Konstituiranje Sveta staršev
Mag. Alenka Fidler je podala imena vseh predstavnikov razredov za Svet staršev in soglasno
je bil potrjen Svet staršev za šolsko leto 2021/22.
Konstituiran Svet staršev sestavljajo naslednji člani: 1. a: Vesna Sagadin, 2. a: Denis Toplak,
3. a: Monika Močnik, 4. a: Živa Šorli, 5. a: Danijel Vuk, 6. a: Valentina Košič, 7. a: Nina
Šlamberger, 8. a: Doroteja Mlaker Krošel, 9. a: Marjeta Ramovš, oddelek Mehurčki: Maja Šela,
oddelek Sončki: Nastja Leskovar, oddelek Mavrice: Larisa Kovač, oddelek Lunice: Anja Lah,
oddelek Zvezdice: Laura Čelan.
K 2. točki: Izvolitev predsednika Sveta staršev

Sklep 1: Izvolili in soglasno smo potrdili predsednico Sveta staršev Živo Šorli in določili
zapisničarko Marjeto Ramovš.
K 3. točki: Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu za šolsko leto 2021/22 (šola,
vrtec)
Po elektronski pošti smo predstavniki Sveta staršev predčasno dobili poročilo o realizaciji
letnega delovnega načrta 2021/22 za šolo in vrtec. Realizirali so LDN šole in vrtca, ki so ga
prilagajali razmeram zaradi epidemije COVID. Poudarek je bil na uporabi aplikacij za učenje na
daljavo Seesaw (1. do 3. razred) in MS Teams (4. do 9. razred). Nekaterih aktivnosti zaradi
epidemije npr. športnih tekmovanj, plavalni tečaj v vrtcu in tudi nekaterih drugih aktivnosti ni
bilo mogoče izvesti. Vidni rezultati so tudi na področju uspehov na tekmovanjih iz znanja in
raziskovalnih nalog. Vrtec je bil delno zaprt zaradi omejitev, z otroki so se prilagajali epidemiji
z izvajanjem nekaterih aktivnosti zunaj, na daljavo so se povezovali z otroki, ki niso obiskovali
vrtca. Podrobnejše informacije so podane v e-obliki, pri predstavnikih razredov v skripti
»Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta 2021/22«.

Sklep 2: Poročilo o letnem delovnem načrtu za šolsko leto 2021/22 je bilo soglasno potrjeno
za šolo in vrtec.
K 4. točki: Poročilo NPZ
V letošnjem letu so prvič pri poskusnem NPZ sodelovali tudi učenci 3. razreda. Pisali so MAT
in SLJ. Učenci v 6. in 9. razredu so pisali MAT, SLJ in kot tretji predmet TJA. Dodatno so učenci
9. razreda pisali še BIO in ZGO. Učitelji so pri vseh predmetih naredili analizo nalog in iskali
smernice za kvalitetnejše delo, ki so jih predstavili na zaključni konferenci. Na Svetu staršev
smo bili seznanjeni z rezultati NPZ. Rezultati so nad slovenskim povprečjem pri vseh predmetih
in razredih, le pri angleškem jeziku so bili pod republiškim povprečjem.
K 5. točki: Samoevalvacijsko poročilo
Po elektronski pošti smo predstavniki Sveta staršev predčasno dobili samoevalvacijsko poročilo
za šolsko leto 2021/2022, ki je bilo na seji Sveta staršev predstavljeno. Cilji, zastavljeni v okviru
akcijskega načrta, so se zaradi epidemije koronavirusa in s tem povezanega dela na daljavo v
šoli in zaprtjem vrtcev, nekoliko spremenili in prilagajali razmeram. Na podlagi evalvacije so
zapisane smernice za delo vnaprej. Pripravili so tudi nov Razvojni načrt za obdobje 2021–2026.
Zastavljeni cilji so s področja kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela, skrbi za razvijanje
kompetenc otrok, klime zavoda in promocije zavoda.

Sklep 3: Razvojni načrt zavoda za obdobje 2021–2026 je bilo soglasno potrjen.
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K 6. točki: Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22 (šola, vrtec)
Po elektronski pošti smo predstavniki Sveta staršev predčasno dobili Letni delovni načrt za
šolsko leto 2021/2022, nekateri pomembnejši in novi projekti so bili na seji predstavljeni.

Sklep 4: Letni delovni načrt za šolsko leto 2021/22 je bilo soglasno potrjen za šolo in vrtec.
K 7. točki: Predstavitev Pravil ravnanja OŠ Gustava Šiliha Laporje/Vrtec Laporje z
namenom preprečitve širjenja COVID - 19
Šola ravna v skladu z navodili okrožnic MIZŠ-ja in po priporočilih in posvetovanju NIJZ-ja.
K 8. točki: Izvolitev članov upravnega odbora in predstavitev stanja šolskega
sklada
Seznanjeni smo bili s stanjem vseh treh skladov (šolski = 3040 EUR, štorkljin = 4955 EUR in
vrtčevski sklad = 27 EUR).

Sklep 5: Izvolili in soglasno smo potrdili predsednico Upravnega odbora šolskega sklada
Valentino Košič in članico Vesno Sagadin ter člana Denisa Toplaka.
K 9. točki: Plan dela Sveta staršev 2021/2022
•
•

Predvideni so štiri redne seje Sveta staršev, druga seja v novembru, ideje in pomoč pri
izvedbi božično-novoletnega sejma.
Skupina za pripravo Poslovnika Sveta staršev – Vesna Sagadin in Nastja Leskovar v
dogovoru z ravnateljico.

K 10. točki: Razno
Spletna stran šole se postavlja na novo, na spletni strani bo dostop do e-publikacije šole.
Aktivnosti v šoli (ekskurzije, snemanje oddaje »Hitri lončki«, športni dan …) in vrtcu
(druženja s starši, delavnice v gozdu …) ter priprave na Teden otroka so v polnem teku.
Prezračevanje – izpostavljenost s strani staršev, da otroke zebe, pozornost pri jutranjem
zračenju.
Druženje otrok ob koncu šolskega leta – starši, otroci so bili razočarani zaradi
odsvetovanih druženj ob koncu leta. Šola v letnem delovnem načrtu vsako leto planira jesenska
druženja, saj se takrat učitelji spoznavajo z novimi učenci in starši. Tako bo tudi letos.
Božično-novoletni sejem – starši so pohvalili angažiranost šole pri lanskem sejmu in
poudarili, da bomo letošnji sejem pripravili v duhu solidarnosti in nematerialnosti.
Prehrana – v mesecu januarju je predvideno povečanje cene zajtrka in kosila zaradi
povečanja stroškov.
Prva seja Sveta staršev je bila zaključena ob 20:00.
Laporje, 24. 9. 2021
Zapisničarka:
Marjeta Ramovš

Predsednica Sveta staršev:
Živa Šorli
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