ZAPISNIK
1. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2012/2013
Sestanek je bil v torek, 25. 9. 2012, ob 17.30 v
zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Glej listo prisotnih (Priloga 1).
Dnevni red:
1)
2)
3)
4)

Obravnava in sprejem LDN za šol. leto 2012/2013.
Seznanitev s samoevalvacijskim poročilom.
Seznanitev z rezultati NPZ.
Aktualnosti.

Predsednik sveta staršev g. Boris Križnik je vse prisotne pozdravil in se zahvalil za udeležbo.
Predlagal je dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.
K 1)
Ga. ravnateljica je predstavila publikacijo za šolsko leto v e-obliki (Priloga 2, objavljena bo
na spletni strani, ko bo potrjena na svetu zavoda), posebej pa je poudarila: nadstandardne
dejavnosti (šole v naravi: naravoslovno, zimsko in plavalno, posebej je spregovorila o
plavalni šoli v naravi, potrebna bo donacija; komentar za preteklo šolsko leto); prednostne
naloge šole, poudarek na delu s starši, prenova spletne strani, razpored pouka in odmorov.
Na tej točki je podal pobudo g. Žuntar v imenu 2. b: starši se ne strinjajo s tem urnikom, ker
učenci prepozno kosijo, lačni obiskujejo ZŽS, želi, da se problem reši do določenega roka. V
razpravi glede razporeditve pouka in odmorov ter glede prevozov so sodelovali: g. Žuntar, g.
Golob, ga. Roter, ga. Majcen, ga. Novak, g. Vertovšek, ga. Weiss, g. Križnik, g. Demšar, g.
Dolar (razmik med malico in kosilom, nulta ura (v Ljubljani je ne poznajo), Zdrav življenjski
slog).
Ravnateljica je priporočala, da učenci doma zajtrkujejo. Na podlagi podatkov zdravstvene
službe bomo preučili situacijo. Učencem je na voljo prigrizek (kruh, čaj) v jedilnici šole.
Ravnateljica je obrazložila razliko med obveznimi in neobveznimi dejavnostmi. Vozni red je
bil z 19. 9. spremenjen in prilagojen potrebam staršev, kolikor je bilo to mogoče.
Starše zanimajo pristojnosti sveta staršev, zanima jih poslovnik sveta staršev. Ravnateljica je
pojasnila, da poslovnik ni obvezen. Zanimalo jih je, zakaj LDN ne sprejmemo že konec
meseca junija. Člani sveta staršev nimajo možnosti predlagati, saj je RS pred sestankom sveta
staršev. Starši so premalo obveščeni. V razpravi o tem sta sodelovala g. Zorenč in ga.
Pustoslemšek.

Potekala je polemika glede DZ Računanje je igra, drugih delovnih zvezkov (DZ za GVZ in
DRU v 5. razredu) in potrebščin (80-listni zvezki) ter teže torb. V razpravi so sodelovali g.
Novak, ga. Zupanc, g. Zorenč. G. Šketa je poudaril, da je učitelj v razredu avtonomen in ima
pravico do odločanja na svojem strokovnem področju. Torbe zaradi DZ niso pretežke, saj
imajo učenci več učbenikov in DZ v šoli.
Izražena je bila pohvala za delo v OPB v drugem razredu (ga. Majcen).
Predlog sveta staršev: malica in kosilo v prvi triadi naj bosta eno uro prej. V roku 14 dni
se poskrbi za zgodnejši termin prehrane vsaj za 1. triado.
Glede ure začetka pouka daje svet staršev pobudo, da se razmisli za prihodnje šolsko
leto. Potrebna so mnenja vseh staršev. Odločitev naj bo sprejeta do junijskega sveta
staršev.
Soglasno sprejet LDN (s popravkom glede prehrane za 1. triado).
K 2)
Predstavljeno SE-poročilo (Priloga 3).
Pri tej točki je sestanek zapustila ga. Herodež.

G. Zorenč: Kakšen je časovni okvir, da se pokažejo rezultati?
Ga. ravnateljica: Projekt traja 2 šolski leti, vendar je to premalo.
Po tej točki je sestanek zapustila ga. Majcen.

Svet staršev se je seznanil s samoevalvacijskim poročilom.
K 3)
Predstavljeni rezultati NPZ (Priloga 4).
Posamezni starši so izrazili nezadovoljstvo z rezultati NPZ. Potekala je razprava na to temo.
Sodelovali so ga. Zupanc, g. Zorenč, g. Golob, g. Semprimožnik, g. Dolar, g. Demšar, ga.
Roter, g. Vertovšek.
Učence je potrebno bolj motivirati za pisanje NPZ.
Svet staršev se je seznanil z analizo NPZ.
K 4)
Gradivo za sejo sveta staršev naj bo poslano teden dni prej.
G. Dolar je izpostavil spletno stran šole. Ga. ravnateljica pojasni, kako je oblikovalec
odpovedal sodelovanje konec avgusta. Stran bo zdaj urejal bo naš bivši učenec, ki se s tem
profesionalno ukvarja. Zahvali se g. Dolarju za pobudo v zvezi s spletno stranjo.
Naj izvajalec svetu staršev predstavi spletno stran na sestanku ob koncu oktobra oz.
začetku novembra.
G. Semprimožnik daje pobudo za interesno dejavnost finančno opismenjevanje v zadnji triadi,
podjetništvo in za uvedbo elektronske redovalnice. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje
vrednot. E-redovalnico uporablja malo staršev (g. Semprimožnik, g. Demšar, ga. Zupanc).

Ga. Vadlan je postavila vprašanje, kdaj imajo učenci informacije o vpisu v srednjo šolo. To je
pojasnila ga. ravnateljica.
Ga. Weiss je vprašala glede pogodbe za prehrano, zlasti jo je zanimalo, kdaj je odšteta
prehrana, po koliko dneh? Odgovor bomo posredovali po e-pošti.
Sestanek je zapustila ga. Roter.

Ga. Košenina je dala pobudo, naj se vzpostavi spletna učilnica.
Ga. Blagotinšek je prenesla mnenja staršev, da je v prehrani preveč belega kruha, bele moke.
G. Golob je opozoril, da učenci ne pozdravljajo.
G. Vertovšek je pohvalil predavanje dr. Bregantove za starše. Naj se RS kdaj organizira tudi v
Taboru.
Sestanek je zapustila ga. Zupanc.

Ga. ravnateljica je starše nagovorila, naj otroke spodbujajo, jih nadzirajo, izrazila je željo, da
bi šola in starši hodili po isti poti.
Sestanek je bil zaključen ob 20.45.
Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.
Priloge:
-

Lista prisotnosti.
Rokovnik 2012/2013.
Samoevalvacijsko poročilo.
Analiza NPZ.

Predsednik sveta staršev:
Boris Križnik

