POVZETEK ZAPISNIKA 1. SVETA STARŠEV OSNOVNE ŠOLE
ŠMIHEL V ŠOLSKEM LETU 2021/2022
Datum: 28. 9. 2021
Seja je potekala na daljavo ( ZOOM).
1. Pregled zapisnika zadnje seje
Starši soglasno potrdimo sklepe zadnje seje šolskega leta 2020/21.
Na zadnji seji preteklega šolskega leta so predstavniki staršev dobili zadolžitev, da v svojih
razredih preverijo, ali želijo starši sredstva šolskega sklada nameniti za ureditev garderobnih
omaric za učence ali za ureditev učilnice na prostem. 16 razredov se je odločilo za ureditev
garderobnih omaric. Kot je bilo že dogovorjeno bodo v Birčni vasi (zaradi prostorskih
nezmožnosti za ureditev omaric) sredstva šolskega sklada porabili neodvisno od odločitve v
matični šoli. Ob tem je bil omenjen neljubi letošnji dogodek podružnične šole Birčna vas, kjer
so v tem šolskem letu že izvedli zbiralno akcijo starega papirja. Preko vikenda so polovico
zbranega papirja odnesli nepridipravi. Dogovorjeno je sicer bilo, da bodo zabojnik v petek
popoldan že odpeljali na odpad, vendar se to ni zgodilo. Dogodek rešuje vodstvo šole.
2. Pristojnosti in delovanje Sveta staršev
Ravnateljica predstavi pristojnosti in delovanje Sveta staršev (66. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja). Posebej poudari, da predstavnik v Svetu staršev zastopa
mnenje celotnega razreda in ne deluje v lastnem interesu. Starši soglasno potrdimo, da smo
seznanjeni s pristojnostmi in delovanjem sveta staršev.
3. Konstituiranje sveta staršev
Ravnateljica je prisotne pozvala k izvolitvi predsednika/ce Sveta staršev za šolsko leto
2021/2022. Starši so podali 2 predloga. Po glasovanju je novo izvoljena predsednica Sveta
staršev Alenka Šenk Erpič, ki je prejela večino glasov.
4. Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2021/2022
Ravnateljica predstavi predlog Letnega delovnega načrta 2021/22. Predstavi prednostno
nalogo: » Šmihci pišemo čitljivo«. V okviru Rastoče knjige je tema letošnjega leta – zdrav
življenjski slog – učenci imajo med drugim tudi vsak dan 4. šolsko uro »minute za zdravje«.
Šola je vključena v projekt Erazmus+, vendar ta zaradi epidemiološke situacije zaenkrat miruje.
Šola je bila žal v manj kot polovici prijav uspešna pri prijavah v CŠOD za šolo v naravi.
Ravnateljica pojasni, da je za vse izvenšolske dejavnosti večji interes kot sicer, saj si vse šole
želijo nadoknaditi zamujeno. Šola bo še naprej poskušala pridobiti možnost šole v naravi ali pa
vsaj dejavnosti preko vikenda. Pri tem ima prednost 9. razred., potrudili pa se bodo tudi za

razrede, ki so zaradi epidemije in drugačnega poteka šolanja v preteklem letu ostali brez teh
dejavnosti.
5. Analiza uvodnega roditeljskega sestanka
Ravnateljica sporoči, da so vsi roditeljski sestanki, razen za 1. razrede, potekali na daljavo,
udeležba staršev je bila 75% ( 81% Šmihel in 69% Birčna vas).
6. Predlogi in pobude:
Ravnateljica nas seznani z aktivnostmi šole, ki potekajo, da bi se dokončno zbrala sredstva v
šolski sklad za garderobne omarice, ki bodo namenjene učencem od 5. razreda dalje (učenci
od 1. do 4. razreda bodo dobili nova garderobna stojala):
- šola je poslala prošnjo za prispevek ustanoviteljici Mestni občini Novo mesto (odgovora še
ni)
- poslana bo prošnja za prispevek na krajevne skupnosti Šmihel in Drska
- šola bo izpeljala akcijo zbiranja starega papirja. Učence bomo spodbudili, da zberejo čim več
starega papirja (ne pa kartona, ker je potem pri odkupu odbitek v določenem odstotku). Papir
mora biti zvezan z vrvico ali lepilnim trakom.
Učiteljica, ki je zadolžena za izvedbo zbiralne akcije, poda informacijo, da so trenutne cene
odkupa zelo dobre, zato bi bilo potrebno zbiralno akcijo izpeljati čim prej.
- po krajši razpravi sklenemo, da bomo starši prispevali po 5 evrov na otroka (izvzeti so le 9.
razredi) kot enkratni znesek. Šola bo pripravila položnico. Starši se strinjamo, da bomo po
svojih zmožnostih prispevali tudi večji znesek (način nakazila bo naveden v spremnem
besedilu) ter pomagali pri zbiranju donacij po podjetjih. Starši prosimo ravnateljico, da sestavi
kratek dopis s pojasnilom za starše, s čimer se ravnateljica strinja.
Ravnateljica pohvali učence in starše, da se držijo ukrepov za zajezitev epidemije. Zaenkrat je
v karanteni le en razred, kar je v primerjavi z ostalimi šolami v mestni občini zelo malo.

