
ZAPISNIK IZREDNE SEJE SVETA STARŠEV OŠ SPODNJA ŠIŠKA,
7.11.2012 ob 17.uri, šolska zbornica

PRISOTNI: Podpisana lista prisotnosti (priloga)

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev ga. Karin Okorn.
Predstavila je sledeči dnevni red:

1. Obravnava Razvojnega načrta šole do leta 2015
2. Razno

Ad1/ G. ravnatelj predstavi vsebinske sklope Programa razvoja OŠ Spodnja Šiška od 2012 do 
2015, ki so ga člani Sveta staršev prejeli v tiskani ali e-obliki. Nekaj članov sveta naknadno 
vpiše svoje e-naslove za pošiljanje gradiv v bodoče.
Pod poglavjem III.2.4. /Digitalna pismenost/, g.Maljevec da pobudo, da bi čim bolj izkoristili 
vsebine, ki jih omogoča digitalna tehnologija. S tem bi lahko zmanjšali potrebe po delovnih 
zvezkih, ki so za starše velik strošek, učencem pa marsikdaj bolje približali vsebine ter 
razbremenili šolske torbe.
Pri predstavitvi vsebine poglavja III.4.2. /Pogoji investicij in investicijskega vzdrževanja na 
področju prostorov, vrtov, dvorišč, športnih igrišč/, g. ravnatelj doda, da bo šola izkoristila 
razpis ARSO za ekološko sanacijo stavb v lasti Mestne občine Ljubljana.

Drugih vprašanj in pripomb v zvezi z predstavljenim Programom razvoja ni bilo.

Ad2/ Predstavnik staršev g.Maljevec poroča o seji Sveta VIZ OŠ Spodnja Šiška. V zvezi z 
glasovanjem za predsednika Sveta VIZ izrazi zaskrbljenost in vprašanje, ali se lahko v bodoče 
bolje preuči razmerje predstavnikov (staršev, učiteljev, ustanovitelja), pri glasovanju za 
predsednika in podpredsednika. Pove, da je bil interes ustanovitelja presežen zaradi različnih 
razlogov in izrazi skrb, da bi naša šola pri bodočih odločitvah ostajala vse bolj na repu.
V zvezi z predlaganim Razvojnim načrtom naknadno izpostavi funkcionalno ne operativnost
Sveta staršev, tako pri oblikovanju tega načrta, kot pri odločanju oz. glasovanju na sejah Sveta 
zavoda. Pripomni, da je kljub temu že dosežen določen napredek v pravo smer.  
Razprava o tej temi izostri vprašanje, kako bi ustrezneje  vzpostavili vlogo staršev, njihovih 
predstavnikov ter potrebno komunikacijo med njimi.
Predsednica Sveta staršev ga. Karin Okorn bo poskrbela, da se vsi elektronski naslovi in drugi 
kontaktni podatki članov zberejo za dostop v elektronski obliki.
V zvezi z ostajanjem živil od šolske malice g. ravnatelj predlaga, da bi se učencem razdelilo 
vrečke, v katerih bi neporabljeno hrano lahko odnesli domov. 

Konec seje ob 19:15.
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