ZAPISNIK
3. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2015/2016
Sestanek je bil v ponedeljek, 13. 6. 2016, ob 17.00
v jedilnici POŠ Tabor
Prisotni: Brigita Miklavc, Danica Dolar, Drago Pikel, Marjetka Herodež, Franc Kropec,
Marina Tekavc, Martin Kajbič, Boris Križnik, Jožica Roter, Anja Mlakar, Brigita Juhart,
Tomi Strožič, Maja Weiss, Matej Demšar, Uroš Zorenč, Majda Pikl, Polona Učakar
Opravičeno odsotni: Janez Krušič, Darko Kramar, Andrej Semprimožnik, Roman Jelen,
Gorazd Vertovšek, Edita Turnšek
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Pregled dejavnosti v šolskem letu 2015/2016
3. Okvirni program šole za šolsko leto 2016/2017
4. Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto
5. Aktualnosti
G. Boris Križnik je vse prisotne pozdravil in prebral dnevni red.
K 1. točki
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
K 2. točki
Predstavljen je bil film z dejavnostmi tega šolskega leta.
Ravnateljica je poudarila, da je potekalo tudi veliko tekmovanj, učenci so dosegali vidne
uspehe. Trudimo se zadovoljiti najrazličnejše interese učencev. Omenila je še sodelovanje
plesnih skupin z Makedonijo. Sodelujemo na številnih krajevnih prireditvah v obeh okoljih.
Potekalo bo še francosko popoldne.
V razpravi so sodelovale: Danica Dolar, Anja Mlakar, Marina Tekavc, Marjetka Herodež in
Brigita Miklavc.
 Pohvaljeni so bili številni projekti in pripravljenost učiteljev za vse aktivnosti.
 Pohvala, ker v nastope vključujemo celotne razrede.
 Pohvaljeno sodelovanje z Makedonijo. Pripomba: Petošolke so stanovale v družinah s
starejšimi otroki, predolgo so ponočevale. Na to bomo še posebej pozorni.
 Starši želijo več priprav na tekmovanja. Nekaterih športnih tekmovanj se sploh nismo
udeležili (npr. iz nogometa, učenci niso bili pripravljeni na tekmovanje iz atletike).
Ravnateljica je pojasnila, da je bilo na področju športa več kadrovskih menjav in
odsotnosti.









Ravnateljica je pojasnila, da je bilo zlasti v tem šolskem letu veliko novih tekmovanj.
Staršem so bila ponujena. Podan je bil predlog, da bi na prihodnji sestanek povabili aktiv
matematikov, da bodo učiteljice pojasnile, kako potekajo priprave na tekmovanja.
Predlog je, da bi podali obvestilo staršem, za katera tekmovanja bodo priprave in za katera
le usmeritve. To bomo obravnavali na 1. sestanku sveta staršev.
Predlog, da bi motivirati otroke za tekmovanja (ocene, nagrade).
Ne posvečajmo se le učencem s posebnimi potrebami, ampak tudi uspešnejšim.
Predstavljeni so bili najvidnejši dosežki iz obeh okolij. Predlog, da bi se učenci z dosežki
predstavili drugim.
Terminski plan tekmovanj naj bo pripravljen za prvi roditeljski sestanek.
Vprašanje, zakaj ne pripravljamo več raziskovalnih nalog.

K 3. točki
Predloge in pobude so podali Marjetka Herodež, Brigita Miklavc, Matej Demšar.
-

24. 12. je dobrodošel kot prost dan, petek pred veliko nočjo ne.
Izvedli bomo pustno soboto, zato bo na voljo en prost dan. Karnevalu naj sledi pustno
rajanje.
V Taboru bo izvedena anketa, kje naj poteka pustno rajanje za POŠ.
Ministrstvo za infrastrukturo ponuja za 8. in 9. razred projekt Vozim, ozaveščanje o
posledicah prometnih nesreč, za šolo ni velik strošek.
Smučarsko ŠVN smo dobili v domu CŠODTrilobit.

Program bo predstavljen na prvem sestanku v septembru.
K 4. točki:
Člani so prejeli sezname učbenikov, delovnih zvezkov in potrebščin v prilogi vabila. Učitelji
so se odločili za nekaj manj delovnih zvezkov.
Podano je bilo vprašanje, zakaj ni DZ za matematiko v 8. razredu.
Podano je bilo vprašanje, kakšne so izkušnje z gradivi Lili in Bine. Pri tem gradivu ostajamo
še eno leto, sicer samo za opismenjevanje.
Svet staršev potrjuje izbor učbenikov in DZ za šolsko leto 2016/2017.
K 5. točki:
V razpravi so sodelovali Danica Dolar, Marjetka Herodež, Anja Mlakar, Tomi Strožič, Matej
Demšar:
- Starši so opozorili na neažurno vpisovanje ocen in izostankov v eA. Napovedana pisna
ocenjevanja znanja niso vedno vpisana v eA.
- Zakaj je ukinjen vpogled v vsebine učnih ur? To je avtonomna odločitev šole.
- Angleščina v 3. razredu: učenci so dobili precej nižje ocene kot so pričakovali starši –
ni bilo nobenega učnega gradiva, iz katerega bi se otrok lahko učil ali da bi starši
lahko pomagali. Ravnateljica pojasnjuje priporočila ZRSŠ. V 4. razredu je drugačen
način dela. Mnenje, da se učenci ne pripravijo dovolj na NPZ, saj je v 4. in 5. razredu
premalo bralnega razumevanja. V naslednjem šolskem letu bo v 4. razredu veljal
prenovljen učni načrt.

-

Popraviti je potrebno ime spletne učilnice za 3. razred (napačno je navedeno ime
oddelka).
Prehrana naj bo poenotena za Vransko in Tabor.
Naj bo čim manj predur v Taboru oz. naj bo zagotovljen šolski prevoz.
Kombinacija 6. in 8. razreda na POŠ na poteka v čim mehkejši obliki.
Starši v Taboru želijo menjavo učitelja za matematiko.
Naj se ohranja tradicija predaje ključa.
Urnik naj bo objavljen že pred začetkom šolskega leta.

Sestanek je bil končan ob 19.45.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.
Priloga:
- Lista prisotnosti
- Seznam dogodkov z udeleženimi oddelki
- Seznam potrebščin po razredih

Predsednik sveta staršev:
Boris Križnik

