ZAPISNIK
1. roditeljskega sestanka, ki je potekal
v četrtek, 19. 9. 2019 v prostorih POŠ Sp. Kungota ob 17. uri
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

nagovor vodje podružnice in ravnateljice;
predstavitev novosti ter načrtovanih dejavnosti v šolskem letu 2019/20;
volitve predstavnikov za Svet staršev in Šolski sklad POŠ Spodnja Kungota;
razno.

Ad1)
Vodja POŠ Sp. Kungota Nada Lampret je v uvodu pozdravila starše, ravnateljico in učiteljski zbor. V svojem
nagovoru je posebej poudarila zanimivost datuma 19. 9. 2019 in z numerično razlago podala pomen
posameznih številk. V opisu le-teh so se skrivale besede, ki govorijo o pozitivnem sodelovanju staršev z
učitelji, s šolo, o pomenu zaupanja in spoštovanja.
Spregovorila je o veliki spremembi šolske časovnice, v letošnjem šolskem letu smo uvedli 20 minutni
rekreativni odmor namesto projektne ure v lanskem šolskem letu. V nadaljevanju je predala besedo
ravnateljici Lidiji Pulko.
Ravnateljica Lidija Pulko je pozdravila vse navzoče, še posebej starše prvošolcev. Povedala je, da novo
šolsko leto prinaša novosti, nove načrte otrok, staršev in tudi nas. V novem šolskem letu je v OŠ Kungota
380 učencev, v petih oddelkih so tudi v POŠ Sp. Kungota. Posebej je omenila obogatitev za našo šolo, saj
imamo nove učence, kar pomeni večkulturnost. Podala je informacije glede jutranjega varstva, ki je za
prvošolce brezplačno, za ostale bo cenik potrdil Svet zavoda in o treh oddelkih podaljšanega bivanja, ki so
odprti do 16.30.
V nadaljevanju je ravnateljica Lidija Pulko spregovorila o stresnih prehodih iz vrtca v šolo, v 3. razred, ko se
učenci prvič soočajo s številčnim ocenjevanjem, o prehodu v 4. razred, ko se srečujejo z več predmeti in
učitelji. Starše je prijazno pozvala, naj bodo nadzorniki in naj se ne učijo z otroki, poudarila je, da je šola za
otroke, njihovo delo in naj bodo tudi izdelki njihovi. Pri tem je omenila, da je e-Asistent samo orodje in da
je zelo pomembno ohraniti osebni odnos z otroki in učitelji. V nadaljevanju je ravnateljica pojasnila, da je
pred vsakim ocenjevanjem tudi preverjanje, ki pa je lahko izvedeno na različne načine, ustno, kviz in
nikakor ni različica pravega preizkusa znanja.

Ravnateljica je staršem podala še nekaj pomembnih informacij:
-

-

-

-

Odsotnosti od pouka: odsotnost do 3 dni lahko opraviči razrednik, ki tudi odpove malico in kosilo, za
več, 4 ali 5 dni je potrebno poslati prošnjo ravnateljici.
Odjava kosil do 8.15.
O postopnosti reševanja problemov, kar pomeni hierarhično lestvico: razrednik, šolska svetovalna
služba, vodstvo šole, Zavod za šolstvo, Ministrstvo.
Zunanji izvajalci različnih popoldanskih dejavnosti začnejo praviloma po 15. uri (15.30) in se otroci
ne vračajo v OPB.
Za šole v naravi (zimska šola za petošolce, plavanje za tretješolce) so starši prejeli prijavnice pri
razrednikih, oddaja do konca septembra. Cena bo odvisna od števila učencev, posledično za število
spremljevalcev, ceno avtobusa. Sestanek bo mesec dni pred vsako šolo v naravi.
Projekt »Trajnostna mobilnost« naj bi spodbudila starše, da otroke ne pripeljejo čisto do stopnic
šole, učenci naj hodijo peš ali v spremstvu s kolesom. Na šoli prav tako poteka projekt »Učim se biti
učitelj«.
Nadaljujemo s projektom RaP (Razširjen program).
V projekt POGUM (POdjetnost Gradnik zaUpanja Mladih) smo se vključili kot opazovalna šola.
Skupni namen vseh sodelujočih je oživitev bunkerjev na našem področju, znanem pod imenom
Rupnikova obrambna linija. Veliko raziskavo na tem področju je že leta 1996 naredila učiteljica Mari
Karnet, kar je bilo tudi objavljeno v Občinskem glasniku. Pri tem je tudi vodja podružnice pozvala
starše, da pomagajo.
Predstavniki staršev (Svet staršev) bodo prejeli vabila za Svet staršev, ki bo v sredo, 25. 9. 2019 in za
Svet zavoda, ki bo 30. 9. 2019 v prostorih matične šole.

Ad2)
Vodja POŠ Sp. Kungota je nadaljevala s predstavitvijo publikacije, ki je na spletni strani šole. Posebej je
opozorila na športni dan - pohod, ki se je izvajal v torek, 17. 9. 2019, ko smo v navodilih posebej poudarili,
da otroci potrebujejo samo plastenko z vodo. Nada Lampret je staršem prijazno pojasnila, da se trudimo,
naj bo manj sladkarij, manj šumečih napitkov in naj nas starši pri tem podprejo.
Nada Lampret je predstavila novo časovnico, kjer je bil poudarek na rekreacijskem odmoru in povedala, da
je urnik sestavljen tako, da so učne in sprostitvene dejavnosti enakomerno razporejene. Domače naloge se
opravljajo po interesnih dejavnostih, od 14.15. do 15.05. V nadaljevanju je vodja podružnice predstavila
učitelje, dneve dejavnosti, ki so skupni za vse učence, dejavnosti po mesecih, urnik OPB in JV. Pri JV je
posebej izpostavila, da morajo starši prvošolcev otroka pripeljati do učilnice in ga predati učiteljici JV.
Sledile so predstavitve ID, neobveznih izbirnih predmetov, kjer so se oglasili starši z vprašanjem, kdaj se

začne nemščina za učence prve triade. Ravnateljica je povedala, da so v dogovoru z Občino Kungota in da
se bo tečaj pričel v začetku oktobra 2019. Vodja podružnice je predstavila še dejavnosti zunanjih
ponudnikov, ki se trenutno izvajajo: badminton, hip-hop in baletna pravljica. Spregovorila je o kolesarskem
krožku in RaP-u za učence prve triade, ki jih bo izvajala Nina Lackovič in izvajalcih individualne (skupinske)
pomoči učencem s posebnimi potrebami.
Pri predstavitvi projektov, vodja podružnice posebej poudari, da smo EKO šola že več let, da se zavedamo
pomembnosti čistega okolja, ločevanja odpadkov. Trenutno zbiramo star papir, baterije in kartuše, za
zamaške žal nimamo več odjemalcev. Vodja podružnice pove, da smo naročili zobne ščetke za vse učence
šole in se posebej ustavi ob črti samostojnosti, starši, dovolite svojim otrokom, da vam pokažejo, da
zmorejo sami. Povedala je o obisku muce Copatarice, ki je zjutraj izzvala kar nekaj solz, prav tako je
spregovorila o parkiranju pred šolo, še posebej, ko morajo avtobusi obračati. Starše je seznanila, da bo
velika šolska prireditev potekala 6. marca 2020, ta dan bo pouk popoldan in ne bo avtobusov za učence.
Nada Lampret je besedo predala učiteljici Poloni Hrastnik, poverjenici za tisk. Sledila je predstavitev dela
šolske knjižnice in Potujoče knjižnice. Popoldanske pogovorne ure so vsak drugi četrtek v mesecu, na
dopoldanske pogovorne ure naj se starši predhodno najavijo.
Vodja podružnice je predala besedo učiteljici Eriki Pahor, ki je predstavila delovanje šolskega sklada. Denar
(odpadni papir, kartuše, donacije), ki se steka v šolski sklad, je namenjen nadstandardu v šoli, socialni
pomoči (84€ za otroka na leto). O porabi denarja odloča upravni odbor ŠS.
Vodja podružnice je nadaljevala s citatom dr. Ivana Štuhca, ki je na naši spletni strani:
Prijazna šola ni tista, ki vse dopušča in vse dovoli, ampak tista, v kateri se ve, zakaj je nekaj tako in ne
drugače; je tista, v kateri se držimo reda zaradi medsebojnega spoštovanja, ne pa zaradi strahu pred
kaznijo.
In v nadaljevanju poudarila, da imamo NIČELNO TOLERANCO DO NAMERNEGA FIZIČNEGA NASILJA. Vodja
podružnice je starše seznanila z ukrepi, ki so bili sprejeti na sestanku učiteljskega zbora Sp. Kungota, 21. 3.
2019.
1. PREKRŠEK
 Takojšnje opozorilo prisotnega učitelja.
 Razgovor z učencem, ki o prekršku sam obvesti starše.
 Seznanitev učenca z nadaljnjimi ukrepi.
2. PREKRŠEK
 Razrednik o prekršku pisno obvesti starše, ki s podpisom jamčijo, da so bilo obveščeni.

3. PREKRŠEK
 Razrednikov razgovor s starši in učencem. Prisotni tudi vsi učitelji, ki so bili prisotni pri prejšnjih
prekrških.
 Priprava smernic, pri katerih sodeluje tudi učenec.
4. PREKRŠEK
 Razgovor razrednika s starši in učencem. Vključi se svetovalna služba šole, ki s sodelovanjem staršev
in učenca določi nadaljnje ukrepe in jih v primeru nadaljevanja nedovoljenega vedenja usmeri po
pomoč k zunanjim institucijam.
Nada Lampret je zaključila s prepričanjem, da bolj drastični ukrepi ne bodo potrebni, morda zato, ker je
danes tak, čisto poseben dan (glede na datum) in podala še numerološko pojasnitev števila 2, število 2
namreč predstavlja zakon sodelovanja.
Ad3)
Starši so prejeli vabila za Svet staršev, ki bo 25. 9. 2019 v prostorih matične šole.
Svet staršev Sp. Kungota:
1. razred – Tina Turk Štaus
2. razred – Sara Prislan Jager
3. razred – Ida Podgorelec Županec
4. razred – Karolina Kokot
5. razred – Janja Male
Upravni odbor Šolskega sklada POŠ Sp. Kungota:
Karolina Kokot
Zvonka Ul
Natalija Požar
Rosanda Koletnik
Erika Pahor
Silva Vnuk
Barbara P. Oberčkal
Ad4)
Pri točki razno ni bilo dodatnih vprašanj. Vodja podružnice je na kratko predstavila numerološki pomen
števila dva – sodelovanje, in zaključila z besedami:

Na vabilu, ki ste ga prejeli preko eAsistenta je pisalo:

Šola je zgradba s štirimi stenami – in prihodnostjo vmes.
Lon Watters
In ta prihodnost so vaši otroci, ki se pa ne bodo razvili do optimalnih razsežnosti, če ne bomo znali
sodelovati: vi, spoštovani starši in učiteljice.
Staršem se je zahvalila za prisotnost v upanju na uspešno in plodno sodelovanje ter jih prepustila
razredničarkam.

Skupni roditeljski sestanek smo zaključili ob 18.15.
Sp. Kungota, 26. 9. 2019
Zapisala: Barbara P. Oberčkal

