ZAPISNIK
2. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2013/2014
Sestanek je bil v četrtek, 13. 3. 2014, ob 17.00
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Danica Dolar, Drago Pikel, Marjetka Herodež, Barbara Sanda Učakar, Bojan
Radulj, Boris Križnik, Špela Pečovnik, Zdenko Dolar, Barbara Kvas, Maja Weiss, Uroš
Zorenč, Majda Pikl, Branko Šketa, Polona Učakar.
Opravičeno odsotni: Borut Žuntar, Nataša Juhart, Suzana Košenina.
Dnevni red:
1. Pregled opravljenega dela v šolskem letu 2013/14.
2. Aktualnosti.
Predsednik sveta staršev g. Boris Križnik je vse prisotne pozdravil in se zahvalil za udeležbo.
Svet staršev ni sprejemal sklepov, zato je zasedal ob prisotnosti 11 predstavnikov.
K 1. točki
Ravnateljica Majda Pikl je predstavila dogodke, ki so se odvili od začetka šolskega leta.
Dejavnosti so bile izpeljane po LDN.
Posebej je omenila:
 izmenjavo z Romunijo;
 dejavnosti med počitnicami v okviru projektov Zdrav življenjski slog in Popestrimo
šolo;
 koncert skupine Perpetuum Jazzile, namenjen nadarjenim učencem in članom
pevskega zbora;
 sodelovanje na glasbenih tekmovanjih: Nina Kreča je dosegla srebrno priznanje na
glasbeni olimpiadi, Iza Štih se je udeležila tekmovanja v Beogradu, kjer je dosegla
zlato priznanje;
 izvedli smo zimski športni dan (7., 8. in 9. razred), po možnostih bomo ta dan
načrtovali tudi za pustni torek prihodnje leto, mlajši so imeli pustno rajanje;
 centralna šola se je udeležila pustnega karnevala;
 v decembru so učenci imeli novoletno rajanje;
 z delovnima sobotama nadomeščamo 3. 2., ko ni bilo pouka zaradi žleda;
 v marcu bo v obeh okoljih proslava za materinski dan, v aprilu bo izveden ekodan,
čakata nas še 2 šoli v naravi (4. in 5. razred), tečaj prve pomoči za 8. razred, plavalni
tečaj za 1. in 3. razred, NPZ, valeta in proslava ob dnevu državnosti.
V nadaljevanju je potekala razprava, v kateri so sodelovali Boris Križnik, Danica Dolar, Uroš
Zorenč, Barbara Kvas, Marjetka Herodež, Barbara Sanda, Špela Pečovnik, Maja Weiss.
Predstavniki sveta staršev so postavljali vprašanja, podali mnenja in pripombe v zvezi z
dejavnostmi.

 Devetošolci so združili 2 dneva dejavnosti v Velenju. Postavljeno je bilo vprašanje,
kdaj bodo koristili prost dan. Ravnateljica je odgovorila, da bo to v zadnjem tednu
pouka.
 Pohvaljene so bile počitniške dejavnosti. Pripomba je bila, da so vabilo dobili le tisti,
ki so prijavljeni v projekt Popestrimo šolo. Ravnateljica je pojasnila, da je bila
ponudba na razpolago vsem otrokom, da pa bomo v prihodnje pozorni, da bomo to še
posebej poudarili.
 Ker je bila decembrska prireditev izvedena v popoldanskem času in je bil tudi pouk
popoldne, so imeli starši težavo z organizacijo varstva v dopoldanskem času.
Ravnateljica je poudarila, da je bilo dopoldansko varstvo zagotovljeno in so ga starši
lahko izkoristili.
 Tekla je razprava o tem, da so nekateri starši na tej prireditvi pustili svoje otroke, da so
prosto tekali po dvorani in po odru. Dvorana je odprt prostor, majhni otroci težko
zdržijo pri miru. Z nekaterimi starši je bil v zvezi s tem opravljen individualni
razgovor. V zvezi s tem je bil v obeh okoljih objavljen članek. Ravnateljica se je
zahvalila staršem, ki so pri tem sodelovali. Podan je bil predlog, naj se starše pred
prireditvijo opozori, naj ne spuščajo otrok na oder.
 Učenci 4. a so obiskali Hišo eksperimentov. Starši so opozorili, da je bila cena prevoza
previsoka. Predlog je, da bi se učenci drugič peljali z javnim prevozom. Ravnateljica
je dodala, da bomo pripravili pregled stroškov po razredih in razmislili o ponudbi
dodatnih dejavnosti.
 Potekala je razprava glede zbiranja papirja. Če bi se del denarja namenil posameznemu
oddelku, bi bili učenci bolj motivirani. Ravnateljica in Boris Križnik, predsednik
upravnega odbora sklada, sta povedala, da se denar zaradi navajanja na solidarnost v
celoti nameni v sklad Žarek upanja. Del sredstev pa namenjamo tudi vsem učencem
(npr. za novoletno rajanje).
 Postavljeno je bilo vprašanje, ali bi lahko plavalni tečaj v prvem razredu izvedli v času
pouka. Ravnateljica je odgovorila, da je plavalni tečaj v prvem razredu nadstandardna
dejavnost in poteka izven pouka.
 Na šoli ponovno poteka zbiralna akcija, ki jo organizirajo prostovoljci. Potrebno je
preprečiti, da učenci ne bodo brskali po vrečah z oblačili in drugimi zbranimi stvarmi
in se ne bodo iz tega norčevali.
 Branko Šketa je predstavil vtise z mednarodne izmenjave v Romuniji (v okviru
projekta Aces). Učenci in učitelji so doživeli zelo pozitivno izkušnjo, pohvalo so
izrazili tudi starši. Postavljeno je bilo vprašanje, kako izbiramo učence, ki se udeležijo
izmenjav. Ravnateljica je pojasnila, da so ti učenci pogosto tudi sami gostitelji, kadar
mi dobimo goste iz tujine. Ob izmenjavah so še posebej dejavni, morajo pa tudi dobro
obvladati angleščino, saj v tujini v angleščini izvajajo predstavitve. V prihodnjem
šolskem letu za program Aces ne moremo več kandidirati, skušali bomo pridobiti
kakšen drug projekt.
K 2. točki
Potekala je razprava, v kateri so starši podali svoja mnenja in pripombe v zvezi z različnimi
področji. V razpravi so sodelovali Uroš Zorenč, Maja Weiss, Marjetka Herodež, Boris
Križnik, Zdenko Dolar.
Izpostavljeno je bilo:

 Spletna stran ni ažurno urejena. Niso objavljeni aktualni urniki. Odgovor: Glede
urnikov bomo preverili in uredili. Sicer pa se trudimo, da so na spletni strani ves čas
aktualne objave: članki, obvestila …
 Ob zapisniku naj bodo na spletni strani objavljene priloge. Odgovor: Vsi, ki so
vabljeni na sestanek, priloge prejmejo z vabilom v elektronski obliki.
 Preizkusi znanja so premalo zahtevni, kar se odraža pri dosežkih na NPZ. Izražen je
bil dvom v strokovno usposobljenost določenih učiteljev, izpostavljeno je bilo
področje angleščine. Odgovor: Poteka veliko izobraževanj, ravnateljica redno izvaja
hospitacije. Pričakujemo zaupanje staršev na strokovnem področju. V zvezi z
omenjenimi primeri se bomo pogovorili z učitelji.
 Podan je bil predlog, da bi učitelji po NPZ svetu staršev predstavili svojo analizo NPZ.
 Starši so poudarili pomen medsebojnega komuniciranja.
 Za tekmovanja naj učenci izvejo pravočasno (izpostavljeno za razredno stopnjo).
Starši želijo nabor tekmovanj, iz katerega bodo lahko izbrali tekmovanja za svojega
otroka. Starši naj bodo obveščeni o pripravah na tekmovanje.
 Učenci RS, ki obiskujejo projekt Zdrav življenjski slog, nimajo dovolj nadzora.
Odgovor: Ponovno se bomo pogovorili z izvajalko projekta.
 Sklican bo še en sestanek sveta staršev, in sicer v juniju. Takrat bomo obravnavali
seznam delovnih zvezkov in potrebščin za naslednje šolsko leto. V septembru bomo
podali analize uspešnosti (strokovni aktivi, NPZ), ki jih svet staršev pričakuje.
 Podan je bil predlog, da bi na zadnjih roditeljskih sestankih potrebščine za naslednje
šolsko leto predstavili učitelji, ki bodo poučevali.
 Podan je bil predlog, da bi izbirne predmete predstavili tudi staršem na roditeljskem
sestanku oz. sočasno otrokom in staršem. Ravnateljica je pojasnila, da imamo
objavljen bilten, v katerem so predstavljeni izbirni predmeti. O pobudi bomo
razmislili.
Sestanek je bil zaključen ob 19.40.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn., l.r.

Prilogi:
-

Lista prisotnosti.
Seznam dogodkov z udeleženimi oddelki.

Predsednik sveta staršev:
Boris Križnik, l.r.

