ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV
OŠ Gustava Šiliha Laporje
Šolsko leto 2021/2022
Kraj: Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje, telovadnica
Datum: 11. 11. 2021, od 18:00 do 21:30
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 – opravičila odsotnost
7. A
Nina Šlamberger
8. A
Doroteja Mlaker Krošel
9. A
Marjeta Ramovš – opravičila odsotnost
MEHURČKI Maja Šela
SONČKI
Nastja Leskovar
MAVRICE
Larisa Kovač
LUNICE
Anja Lah
ZVEZDICE Laura Čelan
Odsotnost sta opravičili ga. Valentina Košič in ga. Marjeta Ramovš.
Prisotne so bile predstavnice šole: ravnateljica Margareta Voglar, prof., mag. Alenka Fidler,
Marjetka Čas, prof., Saša Krajnc Bek, prof. in Andreja Perkovič, prof.
Ugotovljena je bila sklepčnost Sveta staršev, pod točko Razno je bila dodana predstavitev
Osnutka poslovnika. G. Vuk je predlagal, da se spremeni zaporedje točk dnevnega reda in se
najprej obravnava točka 5. Kot razloge je navedel pomembnost točke in svoje druge obveznosti
ter nedavno operacijo ge. Šlamberger. Ga. Šorli je pojasnila, da je dnevni red namenoma
takšen, da se najzajetnejša točka 5 obravnava na koncu, saj sicer obstaja nevarnost, da drugih
točk, ki so prav tako pomembne, a bistveno krajše, ne bo mogoče niti načeti. Predstavnike
staršev je vprašala, ali še kdo meni, da bi bilo treba točko 5 obravnavati na začetku. Ker ni
nihče podprl predloga g. Vuka, je bil predlagani dnevni red sprejet.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika prve seje SS.
Pomoč pri izvedbi 18. božično-novoletnega sejma.
Dobrodelnost v adventnem času
Pohvale
CORONA-19:
- Samotestiranje otrok v šoli

- Nošenje mask v šoli
- Obveščanje o karantenah razredov
6. Razno
K 1. točki: Pregled in potrditev zapisnika prve seje SS
Sklep 1: Zapisnik prve seje Sveta staršev je bil soglasno potrjen.
K 2. točki: Pomoč pri izvedbi 18. božično-novoletnega sejma
Božičnega sejma v tradicionalni obliki ne bo mogoče organizirati zaradi preventivnih ukrepov,
zato bo izvedba ponovno v obliki e-tržnice, ki bo dosegljiva dva dneva, približno dve uri na dan.
Sklep 2: Predstavniki staršev bomo pomagali pri organizaciji sejma v skladu z navodili učiteljev.

K 3. točki: Dobrodelnost v adventnem času
Ga. Laura Čelan je pozvala k vključitvi v enega izmed številnih dobrodelnih projektov v
decembrskem času. Preverila bo možnosti izvedbe, poslala informacije predsednici sveta
staršev, nato sprejmemo odločitev o vključitvi.
K 4. točki: Pohvale
Pohvala za učiteljico Matejo Andrejašič Žogan, ker se zelo trudi. Zahvala učiteljici Marjetki
Čas za organizacijo tekmovanja iz geografije, za angažiranost in delo z učenci. Pohvala za
celoten kolektiv učiteljev in delavcev šole, ki se v teh težkih časih trudijo za naše otroke. Vse
pohvale tudi za trud in odlično delo v vrtcu.
K 5. točki: Corona-19
Ga. Živa Šorli je v uvodu povedala, da lahko najdemo ustrezne rešitve le, če se ne bomo
polarizirali. Ga. Nina Šlamberger je poudarila, da smo v svetu staršev predstavniki celotnega
razreda in da smo dolžni zbrati mnenja staršev, ki jih nato posredujemo na Svetu staršev.
Ga. ravnateljica je poudarila, da šola spoštuje vse preventivne ukrepe, delo v šoli pa teče
uspešno naprej, otrokom omogočajo maksimalno, kar je trenutno mogoče. Začela so se šolska
tekmovanja, ki bodo izvedena na daljavo. Status šole je omogočil, da je lahko ena izmed učenk
šole, ki tekoče govori angleško, sodelovala na mednarodni konferenci Resetting education and
training for the digital age. Zastopala je Slovenijo in hkrati Laporje. Učenci so sodelovali tudi
na medobčinskem Kovičevem natečaju za avtorske pesmi, kjer so osvojili prvo in tretje mesto.
Aktivnosti v tednu otroka so bile izvedene v skladu z omejitvami in ukrepi. Šolski vrt odlično
dela, pripravljeni bodo paketi za božični sejem, otroci so obiskali tudi gasilce. Tudi v teh časih
gredo otroci na odmor na zrak, se pri določenih predmetih tudi selijo. OPB se izvaja zunaj, po
mehurčkih.
Ga. Anja Lah je kot zdravnica podala strokovno mnenje o resnosti koronavirusne bolezni in
težkih situacijah, s katerimi se soočajo zdravniki. Ga. Fidler je prebrala pismo, ki ga je šoli
poslala zdravnica, zaposlena v Zdravstvenem domu Slov. Bistrica in hkrati mamica naših otrok.

V tem odprtem pismu je zapisano podobno strokovno mnenje o epidemiji, kot ga je podala ga.
Lah.
Ga. ravnateljica je predstavila predloge ravnateljev, ki so jih posredovali Ministrstvu za šolstvo.
Ravnatelji so se zavzeli, da otroci v mehurčkih do petega razreda ne bi potrebovali mask in bi
se testirali doma. Več predstavnikov staršev je izrazilo nestrinjanje z ukrepi, ki jih je Ministrstvo
naložilo šoli, in Svet staršev je podprl zgoraj omenjene predloge ravnateljev. Tekom sestanka
smo iz medijev izvedeli, da je vlada zavrnila predloge ravnateljev, zato staršem ostaneta dve
možnosti: šolanje otrok v prostorih šole ob samotestiranju 3-krat na teden ali šolanje na
daljavo. Vsak starš naj pretehta možnosti in se odloči, kar verjame, da je najbolje za njegovega
otroka.
Seznanili smo se s protokolom v primeru pozitivnega testa pri samotestiranju otroka. Otrok bo
zapustil razred in v pisarni svetovalne službe ali drugem primernem prostoru ob prisotnosti
strokovne delavke počakal na prihod staršev.
Odrejanje karanten:
Ga. ravnateljica je pojasnila, da glede odrejanja karanten šola dela natančno po navodilih NIJZ.
Starše obveščajo tudi prek SMS sporočil v primeru, da za karanteno izvejo v poznih večernih
urah. Ga. Nina Šlamberger je opozorila, da morajo starši obvezno pridobiti Izjavo o karanteni
za svojega otroka, saj jih v nasprotnem primeru lahko doleti finančna kazen.

K 6. točki: Razno
Predstavitev osnutka Poslovnika Sveta staršev
Ga. Nastja Leskovar in ga. Vesna Sagadin sta pripravili osnutek Poslovnika sveta staršev.
Osnutek bosta poslali ravnateljici in predstavnikom staršev in ga bomo predvidoma
obravnavali na naslednji seji Sveta staršev.
Dopolnitev Šolskega reda
Mag. Alenka Fidler je predstavila dopolnitev Šolskega reda.

Laporje, 11. 11. 2021

Zapisničarka:

Predsednica Sveta staršev:

Doroteja Mlaker Krošel

Živa Šorli

