ZAPISNIK
1. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2017/2018
Sestanek je bil v sredo, 27. 9. 2017, ob 17.00
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Marko Arnold, Brigita Miklavc, Anuška Križnik, Sanja Belina, Doris Turk, Brina
Krašovec, Janja Pirnat, Dušan Ličer, Andrej Semprimožnik, Drago Pikel, Marjetka Herodež,
Jerneja Zajec, Alojzija Aleš, Janez Krušič, Gorazd Kovačič, Katja Stojčević, Mojca
Vertovšek, Nataša Turnšek, Mihaela Zupančič, Maja Weiss, Matej Demšar, Majda Pikl,
Branko Šketa, Polona Učakar
Opravičeno odsotni: Bojana Kirn, Tomi Strožič
Dnevni red:
1. Imenovanje predsednika sveta staršev
2. Seznanitev s samoevalvacijskim poročilom
3. Seznanitev z dokončnim poročilom o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto
4. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2017/2018
5. Aktualnosti
Ravnateljica, ki je sklicateljica prve seje, je pozdravila predstavnike sveta staršev. Prosila je,
da se predstavijo. Nato je prebrala dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.
K 1. točki
Ravnateljica je prosila člane, da predlagajo kandidate za predsednika sveta staršev.
Člani so soglasno sprejeli sklep, da predsednica sveta staršev ostane Marjetka Herodež,
namestnik pa ostane Matej Demšar. Oba sta se s tem strinjala.
Ravnateljica je prosila člane za konstruktivno sodelovanje in predala besedo predsednici.
Predsednica je prosila člane, naj ji pred sestankom, če je mogoče, pošljejo pripombe, ki jih
želijo izpostaviti, da bodo sestanki konstruktivni in krajši.
Sklep: Predsednica sveta staršev je Marjetka Herodež, namestnik je Matej Demšar.
K 2. točki
Ravnateljica je poudarila, da v samoevalvacijskem poročilu predstavljamo le obe prednostni
področji, gibanje in spoštovanje. Na kratko je predstavila napredek na obeh področjih. V tem
šolskem letu bomo na novo uvajali rekreativni odmor. Povabila je člane, da podajo
komentarje v zvezi s samoevalvacijskim poročilom in morebitna vprašanja.
V razpravi je sodeloval Marko Arnold, potekala je na temo metode brain gym.
Sklep: Svet staršev je seznanjen s samoevalvacijskim poročilom.

K 3. točki
Ravnateljica je podala nekatere poudarke iz poročila. Posebej je poudarila novo knjižnico in
računalniško učilnico, ki je še v pripravi. Nekaj nove opreme bo tudi v računalniški učilnici v
Taboru.
Člane sveta staršev je povabila k razpravi v zvezi z dokončnim poročilom o realizaciji LDN
za šolsko leto 2016/2017.
V razpravi so sodelovali Maja Weiss, Mojca Vertovšek, Alojzija Aleš, Branko Šketa, Matej
Demšar, Katja Stojčević, Brigita Miklavc.
Razprava je potekala v zvezi s temami: Zdrav življenjski slog, garderobe v telovadnici v
Taboru, tek za športnovzgojni karton v Taboru. Podana je bila pobuda za izgradnjo nove
telovadnice v Taboru.
Sklep: Svet staršev je seznanjen z dokončnim poročilom o realizaciji LDN za preteklo
šolsko leto.
K 4. točki
Ravnateljica podala nekaj poudarkov iz LDN za šolsko leto 2017/2018 (nova interesna
dejavnost taborniki, delovni soboti, projekti). Nato je člane sveta staršev starše povabila k
razpravi.
Razprave ni bilo.
Sklep: Člani sveta staršev se strinjajo s predlaganim LDN za šolsko leto 2017/2018.
K 5. točki
V razpravi so sodelovali: Brigita Miklavc, Gorazd Kovačič, Andrej Semprimožnik, Maja
Weiss, Nataša Turnšek, Alojzija Aleš, Marko Arnold, Marjetka Herodež, Branko Šketa.
Razprava se je nanašala na: soglasje za prihajanje v šolo brez spremstva za otroke, ki še niso
stari 7 let, priprave za tekmovanja, pitje vode oz. pojav uroinfekta, ponudbo sistema Office
365, zbiranje papirja za 4. in 6. razred, zaključek plavalnega tečaja v Golovcu, nadomeščanje
MAT v Taboru, izvajanje neobveznega izbirnega predmeta nemščina v Taboru v eni skupini,
objavo prijavnic za interesne dejavnosti na spletu, ime domene na šolski spletni strani,
svetovalne razgovore glede poklicne usmeritve.
Sestanek je bil zaključen ob 19.08.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.

Predsednica sveta staršev:
Marjetka Herodež, l.r.

Priloge:
- Lista prisotnosti
- Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2016/2017
- Dokončno poročilo o izvedbi LDN za šolsko leto 2016/2017
- Publikacija za šolsko leto 2017/2018

