ZAPISNIK
2. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2014/2015
Sestanek je bil v torek, 24. 3. 2015, ob 17.00
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Darko Kramar, Brigita Miklavc, Danica Dolar, Drago Pikel, Florjana Završnik
Semprimožnik, Majda Zupan, Sonja Beršnjak, Boris Križnik, Špela Pečovnik, Nataška
Božilova, Metka Vodovnik, Ines Tehovnik, Brigita Juhart, Tomi Strožič, Maja Weiss,
Matej Demšar, Uroš Zorenč, Milena Dobnik, Branko Šketa, Majda Pikl, Polona Učakar
Opravičeno odsotni: Marjetka Herodež, Barbara Kvas
Dnevni red:
1. Pregled opravljenega dela v šolskem letu 2014/2015
2. Pregled zapisnika prejšnje seje
3. Aktualnosti
G. Boris Križnik je vse prisotne pozdravil in prebral dnevni red. Predlagal je dopolnitev
dnevnega reda. Tako je dodana točka pod zaporedno številko 2: Pregled zapisnika prejšnje
seje.
K 1. točki
Ravnateljica je povedala, da so vsi člani prejeli prilogo (Seznam dogodkov z udeleženimi
oddelki). Med dogodki ni nekaterih prireditev (Dediščina gre v šole, literarni večer).
 Potekajo še tekmovanja, prav tako bomo izvedli še več dni dejavnosti, NPZ,
predstavitve izbirnih predmetov (letos uspešno izvajamo izbirni predmet francoščina).
 Izvedli smo partnersko sodelovanje z Makedonijo, kjer nam je pomagala Nataška
Božilova.
 Uspešni smo bili na razpisu za projekt Popestrimo šolo.
 Učenci radi obiskujejo lego krožek.
 Sledimo prednostni nalogi (razvijanje odgovornosti, domače naloge); vključili smo se
v projekt Šole za ravnatelje na temo samoevalvacije.
 Posvečamo se nadarjenim (projektna skupina).
 Občini še podpirata nadstandardne dejavnosti, morali pa bomo razmišljati o
racionalizaciji, ker bo sredstev občin manj (občini pokrivata tudi stroške tekmovanj,
bralnih značk, intenzivnih pevskih vaj …).
 Zelo se je povečala potreba po sredstvih iz sklada Žarek upanja. Ponujamo pa precej
šol v naravi, plavalni tečaj … Morali se bomo odločiti, kakšno breme lahko naložimo
staršem oz. šoli.
 Čakajo nas še revije pevskih zborov.

 Naša gledališka skupina nastopa na festivalih, sodelovali smo na festivalu TPLG.
Ravnateljica je starše spodbudila k postavljanju vprašanj, posredovanju idej, komentarjev …
V razpravi so sodelovali Maja Weiss, Brigita Miklavc, Brigita Juhart, Matej Demšar, Boris
Križnik, Uroš Zorenč, Tomi Strožič,
Podani so bili naslednji predlogi:
 Učenci naj bi se na tekmovanja pripravljali pod vodstvom mentorjev. Naj bodo starši s
tekmovanjem predhodno seznanjeni (vsebina, gradiva).
 Šola v naravi je doživetje za otroke, domov se vračajo navdušeni. Naj šole v naravi
ostanejo v takem obsegu. Pozitivno je bilo sprejeto, da otroci niso imeli s seboj
prenosnih telefonov.
 Pohvaljen je bil literarni večer. Pozitivno je, ker sta bili enakovredno vključeni
centralna šola in podružnica. Starši so izpostavili dolžino/trajanje prireditve in
premajhen prostor v kulturnem domu. Predlog je, da bi prihodnje leto prireditev
potekala v športni dvorani. Predlog je, da bi imeli prireditve ob 18.00.
 Predlog je, da bi prihodnje leto tudi učenci POŠ sodelovali na pustnem karnevalu in
učenci centralne šole na čistilni akciji.
 Svet staršev izraža pohvalo izvajalcem projektov, še posebej Mihu Miklavcu.
Postavljena so bila naslednja vprašanja:
 Bomo glede na sredstva občin različno ponujali nadstandard na Vranskem/v Taboru?
Odgovor: Naša vizija je, da ponujamo enak standard v obeh okoljih. Morali pa bomo
ravnati skrajno racionalno. Velik prihranek za občino je bil, ker se izvaja kombinacija
in ni potrebno sofinanciranje ločenega oddelka. Za prihodnje šolsko leto načrtujemo 2
kombinaciji (4. in 5. razred, 7. in 9. razred).
 Zakaj dejavnosti v okviru projektov v takem obsegu potekajo ob sobotah? Dejavnosti
so kvalitetne, zakaj jih ni več med tednom?
Odgovor: Dejavnosti potekajo v okviru projekta Popestrimo šolo. Ure smo začeli
zaradi razpisa izvajati po novem letu, v tem času je potrebno izvesti vse ure. ZŽS
izvaja le en učitelj, nekatere dejavnosti se zato izvajajo ob sobotah.
Dodan je bil komentar, da o udeležbi otrok na sobotnih dejavnostih odločajo starši
sami.
Stališče sveta staršev je, da ohranimo dejavnosti v enakem obsegu.
K 2. točki
Predsednik je preletel zapisnik prejšnje seje.
Ravnateljica je podala pojasnilo glede izvajanje angleščine v 1. VIO. Projekt spremlja ZRSŠ.
Otroci se pri pouku TJA dobro počutijo. Pridobili smo informacije o stikih z naravnimi
govorci v okviru projekta Erasmus. To področje bomo umestili v delo prihodnjega šolskega
leta.

V razpravi sta sodelovali Danica Dolar in Brigita Miklavc. Podani so bili naslednji
komentarji:
 Otroci v zvezi z izvajanjem angleščine v 2. razredu ne čutijo dodatne obremenitve,
dejavnosti so pozitivno sprejete, starši so zadovoljni.

 Soglasje o prihajanju v šolo brez spremstva (za otroke, ki niso stari 7 let) ni vsebinsko
ustrezno. Predlog, da ga pošljemo na Ministrstvo za promet. (Obrazec je bil
posredovan Brigiti Miklavc po elektronski pošti.)
 Načrta varnih šolskih poti še nimamo.
K 3. točki
V razpravi so sodelovali: Boris Križnik, Matej Demšar, Brigita Miklavc, Metka Vodovnik,
Sonja Beršnjak, Uroš Zorenč.
Podani so bili naslednji komentarji, pobude …:
 Otroke je potrebno poučiti o spomenikih v neposredni okolici šole.
 ŠD Tabor je podalo pripombo, da učenci v času varstva uničujejo športno opremo na
igrišču. Odgovor: S tem smo seznanjeni in smo že odreagirali.
 Oder v Domu krajanov Tabor ni namenjen pouku športa. Na to je potrebno opozoriti
športne pedagoge. Odgovor: Na to bomo opozorili. Telovadnica v Taboru je
premajhna. Zato moramo imeti pouk tudi v preduri.
 Kakšna je možnost skupnih prireditev (za obe lokaciji hkrati)? Odgovor: To deloma že
izvajamo.
 Kakšen je pomen sistematike zob? Večine otrok ne obravnava šolska zobozdravnica
na Vranskem, sistematike pa se vseeno udeležujejo. Kdo odreja sistematiko zob?
Odgovor: Na to temo je potekal posvet ravnateljev, potekala je razprava o
preventivnih pregledih. Predlog je, da bi to skrb preložili na starše. V zvezi s tem
ravnatelji niso bili slišani.
 Šola naj posreduje pripombo občinama, da starši niso zadovoljni z odnosom in delom
šolske zobozdravnice. Podati je potrebno predlog, naj o tej pripombi odločata občinska
sveta. Pri pripravi predloga bo pomagala ga. Metka Vodovnik. Za mnenje bomo
povprašali tudi Inštitut za varovanje zdravja.
 Kako šola ravna v primeru disciplinskih in vedenjskih motenj pri učencih? Odgovor:
Šola se zaveda, da je otrokom potrebno zagotoviti varnost. Sproti opravljamo
razgovore in sprejemamo potrebne druge ukrepe.
 Metode za reševanje problemov te vrste so bile predstavljene staršem prvošolcev na
roditeljskem sestanku.
 Ravnateljica: Kolektiv se izobražuje na področju pozitivne discipline. Prenavljamo
vzgojni načrt, kjer bomo izpostavili ničelno toleranco do nasilja. Članom sveta staršev
bomo poslali koncept prenovljenega vzgojnega načrta pred junijskim sestankom.
 Starši ne želijo izpostaviti, če pride do težav pri določenem učitelju, saj so mnenja, da
bodo tako izpostavili svojega otroka. Kljub temu se je potrebno z učiteljem čim prej
pogovoriti. Otrokom moramo pustiti tudi svobodo, da rešujejo svoje konflikte;
moramo pa biti blizu njih, da lahko po potrebi ukrepamo.
 Kar se pogovarjamo na svetu staršev, naj ostane zaupno.
Naslednji sestanek sveta staršev bo v Taboru.
Sestanek je bil končan ob 19.00.
Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.
Priloga:
- Lista prisotnosti

Predsednik sveta staršev:
Boris Križnik

