Zapisnik
2. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 27. februarja 2012 ob 17. uri v zbornici Osnovne
šole Brežice.
PRISOTNI: Jure Rovan (1. a), Daniela Hornik Račič (1. b), Diana Kosar (1. c), Dušanka Najvirt Jeličid (2.
a), Andreja Štukel (2. b), Jani Godler – namesto Aleksandra Brataniča (2. c), Zoran Gabron (3. a), Petra
Stojanovid (3. b), Mojca Hasičid (3. c), Melita Bratanič (4. a), Mojca Radid Vesel (4. d), Boštjan Kek (5.
a), Nataša Resnik (5. b), Alenka Černelič Krošelj (5. c), Sonja Ogorevc (6. a), Karmen Šinko (6. b), Anita
Gašperin (6. c), Simona Zupančič (7. a), Barbara Les (7. b), Nataša Nikolič (7. d), Anton Petrič (8. a),
Alenka Vene (8. d), Elica Tomše (9. a), Rebeka Gašparin (1.–5. OŠPP) in Janja Srpčič (6.–9. OŠPP).
Odsotni: Iris Matid (4. b), Valerij Petan (8. b), Alison Teodorovič (8. c)
Opravičeno odstotni: Renata Bibič (4. c), Katarina Sedeljšak (7. c), Tatjana Preskar (9. b), Bojan Urek
(9. c),
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika 1. seje in potrditev
2. Pregled dnevnega reda 2. seje in dopolnitev
3. Poročilo o šolskem skladu
4. Informacija o spremembah v postopku ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane
šolske prehrane
5. Poročilo o uspehu učencev ob prvi ocenjevalni konferenci in o realizaciji ur dodatne
strokovne pomoči (DSP)
6. Predlog šole o izvedbi šol v naravi za naslednje šolsko leto
7. Predlog šole o izvajanju nivojskega pouka pri MAT, SLO, TJA v naslednjem šolskem letu
8. Program dela do konca šolskega leta
9. Ukinitev nadstandardnega programa športne vzgoje za učence od 1. do 4. razreda
10. Dopolnitev vzgojnega načrta
11. Potrditev skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov in ostalih gradiv za naslednje šolsko leto
12. Razno
K 1.
Zaradi odsotnosti predsednika sveta staršev Bojana Ureka je 2. sejo sveta staršev vodil
podpredsednik Boštjan Kek. Pozdravil je vse navzoče in hkrati prepustil branje zapisnika 1. seje sveta
staršev ravnateljici mag. Mariji Lubšina Novak. Ravnateljica je pozdravila vse prisotne in prebrala
zapisnik 1. seje sveta staršev z dne 3. 10. 2011. Povedala je, da so vsi zapisniki sej sveta staršev
dosegljivi tudi na spletni strani šole. Hkrati je seznanila navzoče člane o sklepu 8. točke 1. seje sveta
zavoda glede dopisov s strani Civilne iniciative za odgovorno šolo. Šola je Civilni iniciativi za
odgovorno šolo podpisnik Dževad Čatid, ki je od OŠB zahtevala dostop do podatkov javnega značaja,
po klasični pošti poslala odgovor. Dževad Čatid odgovora ni prevzel, saj se je pošta neodprta vrnila,
kmalu zatem pa je šola prejela od Informacijske pooblaščenke pritožbo zaradi molka organa v zadevi
dostopa do informacij javnega značaja. Šola je v odgovoru informacijski pooblaščenki posredovala
sken neodprte ovojnice.
1. SKLEP
Zapisnik 1. seje je bil potrjen brez pripomb.
K 2.
Podpredsednik je prebral predlagani dnevni red in pozval prisotne k morebitnim dopolnitvam.
2. SKLEP
Člani sveta staršev so soglasno potrdili predlagani dnevni red.
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K 3.
Poročilo o šolskem skladu ja podala psihologinja Jadranka Čabraja. Povedala je, da je bil šolski sklad
na OŠB ustanovljen leta 1998. Namen šolskega sklada je zagotoviti pomoč učencem, ki izhajajo iz
socialno šibkejših družin, pri udejstvovanju v različnih plačljivih dejavnostih, ki jih organizira šola (šole
v naravi, ekskurzije ...). Šolski sklad upravlja sedemčlanski upravni odbor, ki je imel v šolskem letu
2011/2012 že štiri seje. V letu 2011 so bili prihodki šolskega sklada 5.126,50 EUR, odhodki pa
1.908,44 EUR. Saldo na dan 31. 12. 2011 je bil 3.218,06 EUR.
Članica sveta staršev Simona Zupančič je pripomnila, da se iz priloženega poročila ne vidi, ali so vsi
razredi prispevali sredstva v šolski sklad, saj je poročilo pripravljeno za koledarsko in ne za šolsko leto.
Predlagala je, naj naslednje poročilo šolskega sklada vsebuje tudi te podatke .
3. SKLEP
Svet staršev je soglasno potrdil poročilo o šolskem skladu za leto 2011 ter podprl predlog Simone
Zupančič o pripravi poročila o šolskem skladu.
K 4.
Od 1. januarja 2012 dalje veljajo nova pravila glede uveljavljanja pravice do dodatne subvencije za
malico in kosilo učencev, in sicer starši po novem oddajo vloge za dodatno subvencijo za prehrano na
pristojnem centru za socialno delo in ne več na šoli. CSD bo o pravici dodatne subvencije odločil z
odločbo, zato šola ne sme več izdajati sklepov o dodatnem subvencioniranju prehrane. Sklep o
dodatni subvenciji za prehrano, ki ga je šola izdala pred 1. 1. 2012, velja do konca tekočega šolskega
leta, vendar le v primeru, če do takrat ne bo prišlo do odločanja še o kateri drugi pravici po Zakonu o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), do katere je učenec upravičen. V tem primeru bo
center za socialno delo preveril upravičenost učenca tudi do dodatne subvencije za prehrano, in če
bo prišlo do sprememb, bo na novo odločil o vseh pravicah, do katerih je učenec upravičen po
omenjenem zakonu (ZUPJS). V tem primeru bo o na novo odločeni dodatni subvenciji za prehrano
odločeno z dnem priznanja tiste pravice iz javnih sredstev, katere uveljavljanje je vzrok za postopek
odločanja o drugih pravicah, veljavnost odločbe pa bo do konca šolskega leta (31. 8. 2012). Za
učence, ki do 1. 1. 2012 niso bili prijavljeni na malico oziroma niso uveljavljali pravice do dodatne
subvencije za malico oziroma kosilo in bodo to pravico prvič uveljavljali po 1. 1. 2012, to pomeni, da
bodo do izdaje odločbe plačevali polno ceno malice, zmanjšano samo za splošno subvencijo. Po
prejemu podatka o upravičenosti bo šola zneske ustrezno poračunala.
4. SKLEP
Svet staršev je soglasno sprejel Pravilnik o spremembi Pravil o šolski prehrani Osnovne šole Brežice
z navodili o postopkih subvencioniranja.
K 5.
Poročilo o uspehu ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja v šolskem letu 2011/2012, ki je trajalo od 1.
septembra 2011 do 31. januarja 2012, je podala psihologinja Jadranka Čabraja. Prvo vzgojnoizobraževalno obdobje, to so prvi trije razredi, obiskuje 208 učencev in ti so ocenjeni opisno.
V drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju (četrti, peti in šesti razred) so učenci ocenjeni s
številčnimi ocenami. Vsi učenci četrtega razreda so bili pozitivno ocenjeni, medtem ko sta bila dva
učenca petega razreda negativno ocenjena. Oba tudi obiskujeta ure dodatne strokovne pomoči.
Učenci petega razreda so dosegli 97,2 % uspeh. Uspešnost učencev šestega razreda pa je bila 91,9 %
(štirje učenci so bili negativno ocenjeni iz enega predmeta, en učenec pa iz dveh).
Tudi učenci tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja so ocenjeni številčno. Učenci sedmega razreda
so dosegli 91,2 % uspešnost (osem učencev je bilo negativno ocenjenih iz enega ali dveh predmetov),
učenci osmega razreda pa le 80,5 %. Kar 17 učencev je bilo negativno ocenjenih iz enega, dveh ali več
predmetov. Učenci devetega razreda so bili uspešnejši, saj je bilo negativno ocenjenih »le« osem
učencev, njihov uspeh pa je bil 90 %.
Uspešnost na nivoju šole je bila ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja 91,7 %. Največ negativnih ocen
so imeli učenci pri angleškem jeziku, in sicer devetnajst, sledi slovenščina s trinajstimi negativnimi
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ocenami, matematika z devetimi in geografija s petimi. Dve negativni oceni sta bili pri naravoslovju,
državljanski in domovinski vzgoji ter etiki in biologiji, po ena pa pri družbi, gospodinjstvu, tehniki in
tehnologiji, kemiji ter pri izbirnih predmetih obdelava gradiv – les in nemščini.
Vsi učenci, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom, pa so v 1. ocenjevalnem obdobju pozitivno
ocenjeni.
Šola bo še naprej nudila in izvajala dopolnilni pouk, dodatno strokovno pomoč, individualno in
skupinsko pomoč ter organizirano medsebojno vrstniško pomoč. Ravnateljica je starše prosila, naj
redno spremljajo delo svojih otrok, jih spodbujajo pri učenju in redno sodelujejo s šolo.
Poročilo o izvedbi ur dodatne strokovne pomoči je pripravila pedagoginja Ivanka Stojanovid. V 1.
ocenjevalnem obdobju je bilo realiziranih 961 ur dodatne strokovne pomoči. 52 učencev ima odločbo
Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami pri Zavodu RS za šolstvo Novo mesto – ta jim
dodeljuje dodatno strokovno pomoč, delo pa izvaja 31 učiteljev, od tega jih 15 nudi učno pomoč. Ker
je pomanjkanje ustreznega kadra kar velik problem, se strokovne delavke, ki izvajajo ure dodatne
strokovne pomoči, še dodatno izobražujejo in letos bosta dve zaključili drugostopenjski magistrski
študij (inkluzivna pedagogika).
5. SKLEP
Svet staršev je soglasno sprejel poročilo o uspehu ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja v šolskem
letu 2011/2012 ter poročilo o izvedbi dodatne strokovne pomoči.
K 6.
Pomočnica ravnateljica je podala mnenje strokovnih aktivov o izvedbi šol v naravi. Povedala je, da
učitelji podpirajo izvajanje šol v naravi, saj menijo, da so vsebine dobro načrtovane in tudi kvalitetno
izpeljane (strokovno vodstvo …). Programi so raznovrstni, medpredmetno naravnani in privlačni za
učence. 90 % staršev se odloči za sodelovanje otrok v šoli v naravi. Za šolsko leto 2012/2013 predlaga
učiteljski zbor Osnovne šole Brežice izvedbo naslednjih šol v naravi:
 1. in 3. razred – naravoslovna šola v naravi (3 dni CŠOD) – predvidena cena je 54,61 €
 2. in 4. razred – naravoslovna šola v naravi (3 dni CŠOD) – predvidena cena je 63,18 €
 3. in 5. razred – planinska šola v naravi (3 dni CŠOD) – predvidena cena je 57,86 €
 4. in 6. razred – zimska šola v naravi (5 dni) – predvidena cena je 155,74 €
 5. in 7. razred – naravoslovna šola v naravi (5 dni) – predvidena cena je 102,32 €
 6. in 8. razred – naravoslovna šola v naravi (5 dni) – predvidena cena je 102,32 €
 5., 6. in7. razred OŠPP – naravoslovna šola v naravi (3 dni) ‒ predvidena cena je okrog 70,00
€.
Ravnateljica je povedala, da mora šola že konec marca oddati prijave na CŠOD za šolsko leto
2012/2013. Glede na to, da je šola dobila pozive k zmanjšanju stroškov, prosi člane sveta staršev za
mnenje, ali naj se šole v naravi izvedejo tudi v prihodnjem šolskem letu ali ne. Pri tem je povedala, da
nastaja problem višine stroškov tudi v primeru, ko se starši odločijo za izvedbo šole v naravi, ki pa se
je del učencev ne udeleži. Ravno v času od 27. 2. 2012 do 2. 3. 2012 poteka šola v naravi za učence
dveh oddelkov osmega razreda, od katerih se 12 otrok šole v naravi ni udeležilo (nekateri so
odpovedali udeležbo zadnji hip). To pa povečuje stroške udeležencev, saj se stroški prevoza razdelijo
na manjše število udeležencev. Diana Kosar je predlagala, naj bi tudi tisti starši, ki so sprva otroka
prijavili in ga nato zadnji trenutek odjavili, plačali strošek prevoza.
Poleg izvedbe šol v naravi se pojavlja še vprašanje organiziranja športnih, kulturnih in naravoslovnih
dni s plačljivo vsebino. Mnenje staršev je, da bi lahko le-te izvedli kje v bližini domačega kraja in tako
zmanjšali stroške. Ravnateljica je predlagala, da bi po elektronski pošti poslali predloge učiteljskega
zbora za izvedbo športnih, kulturnih in naravoslovnih dni za naslednje šolsko leto članom sveta
staršev v razpravo v oddelkih in v odločanje. Odgovore bi starši podali na naslednji seji sveta staršev.
6. SKLEP
Svet staršev se je soglasno odločil za izvedbo predlaganih šol v naravi v prihodnjem šolskem letu in
hkrati sprejel predlog ravnateljice o postopkih šole za informiranje članov za izvedbo športnih,
kulturnih in naravoslovnih dni za naslednje šolsko leto do naslednjega sklica sveta staršev.
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K 7.
Predlog šole o izvajanju nivojskega pouka pri matematiki, slovenščini in angleščini je predstavila
pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš. Učiteljski zbor in ravnateljica predlagata, da bi v šolskem letu
2012/2013 potekal pouk v 8. razredu pri vseh treh predmetih v homogenih skupinah (v treh nivojih),
v 9. razredu bi pouk slovenščine in matematike potekal v heterogenih skupinah, pouk pri angleščini
pa v homogenih skupinah in ravno tako v treh nivojih.
Ravnateljica je obrazložila, da mora šola za izvedbo pouka v homogenih skupinah pridobiti soglasje
sveta staršev ter sveta zavoda.
7. SKLEP
Svet staršev je soglasno potrdil predlog šole o izvajanju nivojskega pouka pri matematiki,
slovenščini in angleščini.
K 8.
Ravnateljica je podala program dela do konca šolskega leta. Povedala je, da mora šola izvesti še štiri
šole v naravi – od 5. 3. 2012 do 9. 3. 2012 se bosta šole v naravi udeležila še dva oddelka osmega
razreda, od 12. 3. 2012 do 23. 3. 2012 štirje oddelki sedmega razreda, od 23. 4. 2012 do 25. 4. 2012
trije oddelki petega razreda in v maju učenci tretjega razreda. Od 20. 4. 2012 do 22. 4. 2012 bo v
Banja Luki potekal mednarodni folklorni festival, ki se ga bo udeležila folklorna skupina OŠB Kresnice,
od 17. do 20. maja pa bodo naše učence in učitelje gostili učitelji na Osnovni šoli Dobřany na Češkem,
v marcu se bodo učenci prvega razreda udeležili tridnevnega plavalnega opismenjevanja (cena
vstopnice bo 6 € in strošek prevoza 2 €), 9. 3. bodo učenci izvedli muzikal z naslovom The Demon
Barber of Fleet Street (Kaja Nakani, učenka 9. razreda OŠB je muzical priredila po Sweeney Todd), 23.
3. se bodo učenci in učitelji šole udeležili akcije Očistimo Slovenijo. 10. maja bodo šli učenci s svojimi
mentorji na tradicionalno srečanje učencev in učiteljev v Zagreb, ki ga pod imenom Dolga prijateljstva
že vrsto let pripravlja Svet slovenske nacionalne manjšine Mesta Zagreba, in skupaj z vrstniki iz OŠ
Ivan Cankar iz Zagreba ter dopolnilne šole Češke besede izvedli kulturni program. Učenci četrtega in
petega razreda bodo do konca leta opravili še kolesarski izpit, vse učence šole pa čakajo še
naravoslovni, kulturni in športni dnevi. 4., 8. in 10. maja pa bodo učenci šestega in devetega razreda
pisali teste nacionalnega preverjanja znanja.
8. SKLEP
Starši na povedano niso imeli pripomb.
K 9.
Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila z odločitvijo ustanoviteljice OŠ Brežice Občine Brežice o
ukinitvi dveh nadstandardih programov. Gre za ukinitev delovnega mesta učitelja športne vzgoje na
razredni stopnji (1.– 4. razred) in informatorja. Pri informatorju naj bi šlo za prerazporeditev
zaposlitve (s 1. 3. 2012 naj bi bil prerazporejen na Zavod za šport Brežice – za opravljanje del v novi
športni dvorani), medtem ko naj bi bil nadstandardni program ŠVZ na razredni stopnji ukinjen, s tem
pa tudi delovno mesto učitelja športne vzgoje na razredni stopnji. Ravnateljica je še poudarila, da se
šola ne strinja z nobenim od navedenih ukrepov ustanoviteljice. Nadstandardni program športne
vzgoje, ki ga šola izvaja že poldrugo desetletje, je bil med učenci in starši dobro sprejet: prav
najmlajšim učencem, ki potrebujejo največ gibanja, je namreč omogočal športno vzgojo tudi v tistih
dneh v tednu, ko jim predmetnik OŠ tega ne omogoča. Poleg tega je učiteljica športne vzgoje, ki
izvaja ta program, zelo kakovostna strokovna delavka, ki se je ves čas dodatno izobraževala in tudi
zato pripravlja za učence kakovostne in zanimive ure športne vzgoje ter druge gibalne dejavnosti.
Ravnateljica je še povedala, da šola že išče možne rešitve za ohranitev programa in delovnega mesta.
Ena izmed možnosti je prijava na razpis Zavoda RS za šport Planica (april 2012), s pomočjo katerega bi
v primeru, če bi bila šola izbrana, za eno leto pridobila 50 % sredstev za izvedbo programa. šola pa se
bo prijavila tudi na razpis Popestrimo šolo in poskušala pridobiti drugo polovico sredstev za izvedbo
omenjenega programa.. Če pa bi program investirali starši, bi to pomenilo, da bi morali prispevati cca
15 € mesečno (10 mesecev).
9. SKLEP
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Člani sveta staršev se ne strinjajo s sklepom Občinskega sveta o ukinitvi delovnega mesta učitelja
športne vzgoje in posledično programa, ki je zelo koristen za učence. Sklenili so, naj se z njihovim
mnenjem seznani tudi pristojne na Občini Brežice.
K 10.
Vsebino dopolnitve vzgojnega načrta je predstavila pedagoginja Ivanka Stojanovid. Medvrstniško
nasilje (verbalno, fizično, spolno) pomeni, da učenec namenoma prizadene, poškoduje ali prestraši
drugega. Na šoli se zavzemamo za ničelno toleranco do nasilja. S primernimi in učinkovitimi ukrepi ga
poskušamo čim bolj zaustaviti. O tem moramo vsi odkrito spregovoriti in med seboj sodelovati (šola,
dom in širša skupnost).
V primeru medvrstniškega nasilja lahko šola izvede nekatere vzgojne ukrepe, ki so navedeni v
Vzgojnem načrtu pod točko 6. 1. Vzgojni ukrepi v primeru medvrstniškega nasilja glede na naravo
dogodka pa so še:
 takojšnji pogovor povzročitelja nasilja in žrtve nasilja ter opazovalcev nasilja z učiteljem,
razrednikom ali šolskim svetovalnim delavcem ob vsakem namernem nasilnem dejanju,
 obveščanje staršev in razgovor z vsemi udeleženimi pri razreševanju problemov ob ponavljajočih
se in hudih nasilnih dejanjih,
 vključitev povzročitelja nasilja in po potrebi tudi žrtve v svetovanje in usmerjanje na šoli ali izven
nje s soglasjem staršev ob kriznih situacijah,
 prijava na policijo ali center za socialno delo po preučitvi nasilnega dejanja in drugih okoliščin, ki so
povezane s tem dejanjem (ponavljajoče se nasilje, fizične poškodbe, grožnje, izsiljevanje,
nesodelovanje staršev …),
 priprava individualnega varnostnega načrta na šoli za učenca v primerih občutka strahu in
ogroženosti učenca (dodatno spremstvo, prepoved približevanja učencu, povečan nadzor, pomoč
…).
Vsi postopki ukrepanja se uporabljajo smiselno glede na naravo dogodka.
10. SKLEP
Člani sveta staršev so potrdili dopolnitve vzgojnega načrta in sprejeli dopolnjen Vzgojni načrt
Osnovne šole Brežice.
K 11.
Obrazložitev 11. točke je podala pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš. Povedala je, da je bila v
začetku šolskega leta izvedena prenova učnih načrtov. Posledično to pomeni tudi prenovo učbenikov
in delovnih zvezkov. Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS trenutno še ne dovoli
nakupa novih učbenikov, glede delovnih zvezkov pa se šole lahko odločajo same. Na OŠB je v
februarju 2012 potekala predstavitev učbeniškega gradiva z delovnimi zvezki. Izkazalo se je, da
založbe še niso izdale večino delovnih zvezkov in da so cene zanje še v oblikovanju, zato izbor
delovnih zvezkov trenutno še ni mogoč. Pomočnica ravnateljice je predlagala, naj se omenjena točka
in odločanje o nabavi novih delovnih zvezkov in ostalih gradiv z določitvijo cene prestavita na eno
izmed prihodnjih sej sveta staršev.
11. SKLEP
Člani so sprejeli predlog, naj se o nabavi novih delovnih zvezkov in ostalih gradiv ter o določitvi
skupne nabavne cene zanje odloča na eni izmed prihodnjih sej sveta staršev.
K 12.
Simona Zupančič je prosila, naj se zapisniki sej pošljejo članom sveta staršev v roku enega tedna po
sestanku. Dušanka Najvirt Jeličič pa je vprašala, ali obstaja možnost organiziranega varstva za otroke
staršev prvega in drugega razreda, saj se marsikateri starši ne morejo udeležiti roditeljskih sestankov,
ker nimajo varstva za otroke.
12. SKLEP
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Ravnateljica se je strinjala s predlogom Simone Zupančič glede zapisnikov. Obljubila je, da bo šola
preverila možnost organiziranega varstva otrok v času roditeljskih sestankov.
Seja se je zaključila ob 19.30.

Zapisala:
Božena Šober, s.r.

Podpredsednik sveta staršev
Boštjan Kek, s.r.
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