ZAPISNIK
1. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2016/2017
Sestanek je bil v sredo, 28. 9. 2016, ob 17.00
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Jožica Roter, Doris Turk, Brina Krašovec, Dušan Ličer, Nives Orehovec, Drago
Pikel, Marjetka Herodež, Florjana Završnik Semprimožnik, Grega Turk, Vanja Hladen,
Suzana Podgoršek, Roman Jelen, Katja Stojčević, Anja Mlakar, Maja Krepša Breznikar,
Nataša Turnšek, Tomi Strožič, Nina Košir, Matej Demšar, Uroš Zorenč, Majda Pikl, Branko
Šketa, Polona Učakar
Opravičeno odsotni: Urša Adlešič, Brigita Miklavc
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 2016/2017
5. Seznanitev s potekom volitev in priprava predlogov kandidatov v svet zavoda
6. Aktualnosti
Ravnateljica ki je sklicateljica prve seje, je pozdravila predstavnike sveta staršev. Prosila je,
da se predstavijo. Nato je predstavila dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.
K 1. točki
Ravnateljica je prosila člane, da predlagajo kandidate za predsednika sveta staršev.
Predlagana sta bila Matej Demšar in Marjetka Herodež. Člani so se opredelili za javno
glasovanje. Matej Demšar je prejel 4 glasove, Marjetka Herodež pa 12 glasov.
Predsednica je postala Marjetka Herodež, namestnik predsednice je Matej Demšar.
Ravnateljica je predala besedo predsednici, ta pa je prosila, naj ravnateljica vodi še naslednje
tri točke.
Sklep: Predsednica sveta staršev je Marjetka Herodež, namestnik je Matej Demšar.
K 2. točki
Ravnateljica je na kratko predstavila prednostni področji. Povabila je člane, da podajo
komentarje v zvezi s samoevalvacijskim poročilom in morebitna vprašanja.
V razpravi so sodelovali Nina Košir, Dušan Ličer, Marjetka Herodež, Matej Demšar, Anja
Mlakar, Roman Jelen in Branko Šketa.
Vprašanja in komentarji so se nanašali na:
 Statistično pomembnost vzorca, zajetega v raziskavo, kazalnike in postopek izbire
prednostnega področja, objektivnost samoevalvacijskega poročila. Ravnateljica je





pojasnila, da smo vodeni s strani šole za ravnatelje, saj smo vključeni v projekt Uvajanje
izboljšav in samoevalvacija. V prihodnje bodo pripravljeni nacionalni kazalniki, na
projekt bomo kandidirali z vrtcem.
Primer dečka priseljenca na POŠ. S primerom se ukvarja svetovalna služba, pa tudi
strokovni delavci, ki se srečujejo z njim. Pri dečku je opazen napredek, vendar se je letos
dinamika spremenila, saj obiskuje šesti razred, kjer se učitelji vsako uro menjajo. Učenci
se skozi ta primer učijo strpnosti.
Izbrana cilja. Mnenje je, da sta cilja posrečeno izbrana. Da je vredno delati na področju
gibanja in spoštovanja.

Sklep: Svet staršev je seznanjen s samoevalvacijskim poročilom.
K 3. točki
Ravnateljica je člane sveta staršev povabila k razpravi v zvezi z dokončnim poročilom o
realizaciji LDN za šolsko leto 2015/2016.
V razpravi so sodelovali: Marjetka Herodež, Matej Demšar in Suzana Podgoršek.
 Podana je pobuda, da bi lahko učenci letošnjega petega razreda opravljali program Krpan
še za preteklo šolsko leto, saj ga zaradi bolniške odsotnosti učiteljice niso opravili.
 Da nadarjeni učenci potrebujejo več spodbude s strani učitelja in naj na šolskih prireditvah
sodelujejo učenci iz obeh okolij. Ravnateljica je poudarila, da naj starši na evalvacijah
individualiziranih programov izpostavijo, če menijo, da spodbude ni bilo dovolj. Bila je
podana tudi pohvala za spodbujanje nadarjenih učencev. Podano je bilo tudi mnenje, da
učitelji porabijo več časa za urejanje dokumentacije za nadarjenega učenca kot pa za
konkretno delo z njim.
 Izraženo je bilo zadovoljstvo, da si bodo šli učenci ogledat razstavo Nikola Tesla v
Ljubljano. Pomembno je, da so otroci na tak ogled pripravljeni.
 Ravnateljica je seznanila člane, da sodelujemo v projektu ZRSŠ za delo z nadarjenimi in
da bomo v kolektivu gostili svetovalko, ki vodi projekt.
Sklep: Svet staršev je seznanjen z dokončnim poročilom o realizaciji LDN za preteklo
šolsko leto.
K 4. točki
Ravnateljica podala nekaj poudarkov iz LDN (dnevi dejavnosti, dejavnosti, povezane s plačili
staršev, delovni soboti …). Pojasnila je, da smo starše v Taboru vprašali za mnenje o delovni
soboti. Starši so izbrali možnost, da se kot delovna sobota izvaja čistilna akcija.
Nato je člane sveta staršev starše povabila k razpravi.
V razpravi so sodelovali Maja Krepša Breznikar, Anja Mlakar, Nina Košir, Suzana
Podgoršek, Matej Demšar, Marjetka Herodež, Tomi Strožič in Roman Jelen.
 Podana je bila pobuda, da naj staršem posredujemo obvestila prej, da jih ne bi dobili nekaj
dni pred dogodkom.
 Branko Šketa je pojasnil, da bo čistilna akcija v Taboru 15. ali 22. aprila.
 Starši v Taboru si želijo več interesnih dejavnosti za fante, npr. šah, računalništvo, šport.
Ravnateljica je pojasnila, da imamo težave z zapolnitvijo skupine za Zdrav življenjski slog
v 3. VIO POŠ. Hkrati je v Taboru premajhna telovadnica, da bi se lahko hkrati izvajalo
več dejavnosti. Šahu se učenci lahko pridružijo na Vranskem.












Bila je podana pobuda, da bi se šola na področju računalništva vključila v eTwinning.
Ravnateljice je pojasnila, da se je strokovna delavka šole udeležila delavnice, da pa bo
potrebno pridobiti še dodatne sodelavce. Mednarodno sodelovanje se krepi v vrtcu.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali učenci lahko dobijo licenčne programe. Ravnateljica je
pojasnila, da lahko. Učenci se ne prijavljajo več na izbirne predmete s področja
računalništva. Podana je bila pobuda, naj se jim vseeno ponujajo možnosti.
Starši osmošolk imajo željo po predavanju o zdravi prehrani, saj deklice načrtno hujšajo.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali bomo ponudili predavanje o varnosti v prometu.
Ravnateljica je pojasnila, da bo to tehniški dan v 9. razredu.
Starši šestošolcev se bojijo visokega poračuna, če bi se v zadnjem trenutku otroci ne
udeležili šole v naravi. Če bi bil osip v zadnjem trenutku prevelik, bi šolo v naravi najbrž
odpovedali. Podan je bil predlog, da bi razliko v ceni v takem primeru pokrili iz Žarka
upanja in je ne bi krili starši otrok, ki se bodo udeležili ŠVN.
Podana je bila pobuda, da bi se pouk začenjal ob 7.30. Ravnateljica je izpostavila, da
imamo preveč vozačev in da se v preduri izvaja veliko izbirnih predmetov in drugih
dejavnosti.
Starši v Taboru so zadovoljni, ker je za predure omogočen prevoz s šolskim kombijem.
Devetošolci bodo letos imeli na NPZ kot tretji predmet šport. Posvetiti se bodo morali tudi
teoriji športa.
Obravnavana je bila pobuda, podana v 3. razredu, da bi na začetku šolskega leta pobirali
denar za ekskurzije in druge aktivnosti. Stališče sveta staršev je, naj se stroški še naprej
zaračunavajo po položnicah.

Sklep: Člani sveta staršev se strinjajo s predlaganim LDN.
K 5. točki
Članom sveta zavoda v decembru poteče mandat. Svet zavoda še ni razpisal volitev.
Sklep: Člani sveta staršev bodo korespondenčno potrdili člane in namestnike volilne
komisije za izvedbo volitev predstavnikov staršev v svet zavoda ter predlagali kandidate
za svet zavoda. Voli se enega predstavnika za vrtec, enega za POŠ in enega za centralno
šolo.
K 6. točki:
Ravnateljica je pri tej točki predala besedo predsednici Marjetki Herodež.
Ta je izrazila željo, da bi bile seje sveta staršev bolj produktivne. Zato je predlagala, naj ji
člani pobude in predloge posredujejo predhodno na elektronski naslov, da bi lahko do
sestanka že poiskali odgovore, kolikor bo to mogoče.
Člani sveta staršev naj ne izpostavljajo osebnih problemov, ampak prenašajo predloge večine
v oddelku. Ravnateljica je poudarila, naj se uporabi postopnost: naj starši težave najprej rešijo
s konkretnim učiteljem. Pridržuje si pravico, da lahko pridobi odgovore na vprašanja, na
katera morebiti ne bi mogla odgovoriti takoj.
Predsednica je spodbudila starše k podajanju pobud in vprašanj. Sodelovali so Anja Mlakar,
Roman Jelen, Maja Krepša Breznikar, Matej Demšar in Brina Krašovec.

















Učenci v 2. in 3. razredu nimajo dovolj intimnosti pri preoblačenju za ŠPO. Branko Šketa
je pojasnil, da so garderobe v telovadnici na voljo, a se učenci raje preoblačijo v šoli. Na
to bomo ponovno opozorili razrednike oz. učitelje.
Je mogoče izvesti še kakšno drugo zbiralno akcijo (npr. papirja)? Ravnateljica je
pojasnila, da nam tako zbiranje ne prinese sredstev. Tudi mnenje občine je, da imamo za
to na voljo center za zbiranje odpadkov. Hkrati je obvestila starše, da bo v kratkem
zbiralna akcija papirja.
Pozvati je potrebno tiste, ki dobijo odobrena sredstva sklada Žarek upanja, naj tudi
sodelujejo tudi pri zbiralnih akcijah oz. k zbiranju spodbuditi vse učence. Ravnateljica je
poudarila, da sklad ne pomaga le socialno ogroženim, enkrat letno pokrije stroške za vse
učence (npr. predstavo, prireditev).
Podana je bila pobuda za ureditev igrišča oz. igral v Taboru. O tem se bomo posvetovali z
občino, saj šola sama te investicije ne more prevzeti.
Starši 2. razreda v Taboru se ne strinjajo s tem, da učenci ne smejo prinašati v šolo hrane
in pijače. Ravnateljica je pojasnila, da smo se tako odločili zaradi splošnega
zdravstvenega stanja učencev, pa tudi zaradi alergij in diet. V času malice in kosila je
učencem še vedno na voljo kruh, zjutraj in po kosilu je na voljo sadje. Hišni red zaenkrat
prepoveduje le prinašanje energijskih pijač, težava pa so tudi sladke pijače, čips in
podobno. Učenci prav tako odklanjajo polnozrnat in nasploh drugačen kruh. Hišni red
bomo še obravnavali in dopolnjevali. Podan je bil predlog, da bi bila otrokom na voljo
tudi zelenjava.
Izraženo je bilo razumevanje, da se pojavlja strah zlasti v 1. razredu v Taboru, kjer je
deklica s hudo alergijo.
Podano je bilo vprašanje glede nadzora v jutranjem varstvu v Taboru in glede tega, kdo se
tega varstva lahko udeležuje. Branko Šketa je pojasnil, da je za nadzor poskrbljeno, da pa
res spodbujamo učence, ki so doma blizu, da bi hodili v šolo peš, prav tako tudi domov.
Če bo potrebno, bo v jutranjem varstvu še učitelj predmetne stopnje. Ravnateljica je
omenila možnost urejanja varnih poti, za kar skrbi občina.
Postavljeno je bilo vprašanje, ali je bila na policijo podana prijava v zvezi z
nadlegovanjem. Ravnateljica je pojasnila, da je podala pobudo naprej, saj je bila
opozorjena na dogodek.
Podano je bilo mnenje, da želja staršev po menjavi učiteljice v Taboru ni bila v celoti
upoštevana. Ravnateljica je pojasnila, da je kadrovska razporeditev v njeni domeni. Delo
učiteljev spremlja. Za starše, ki zaznavajo težave, predlaga individualne razgovore z
učiteljico. Člani so bili mnenja, da je potrebno zaupati presoji vodstva.
Podana je bila prošnja, da sestanki sveta staršev ne bi bili ob sredah.

Sestanek je bil zaključen ob 20.00.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.

Predsednica sveta staršev:
Marjetka Herodež, l.r.

Priloge:
- Lista prisotnosti
- Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2015/2016
- Dokončno poročilo o izvedbi LDN za šolsko leto 2015/2016
- Publikacija za šolsko leto 2016/2017

