ZAPISNIK
1. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2014/2015
Sestanek je bil v ponedeljek, 29. 9. 2014, ob 16.30
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Brigita Miklavc, Bernarda Grahek Ličer, Darko Kramar, Drago Pikel, Marjetka
Herodež, Florjana Završnik Semprimožnik, Majda Zupan, Klavdija Konečnik, Helena
Blagotinšek, Metka Vodovnik, Brigita Juhart, Tomi Strožič, Maja Weiss, Matej Demšar,
Uroš Zorenč, Milena Dobnik, Andreja Leskovšek, Jože Toplak, Maja Jerman, Majda Pikl,
Polona Učakar
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 2014/2015.
5. Aktualnosti.
G. Boris Križnik je vse prisotne pozdravil in prebral dnevni red. Predal je besedo ravnateljici,
ki je sklicatelj prve seje sveta staršev v šolskem letu.
K 1. točk
Imenovanje predsednika je lahko javno ali tajno.
Člani so se opredelili za javno imenovanje in soglasno imenovali Borisa Križnika za
predsednika sveta staršev.
Ravnateljica je predsedniku predala besedo.
Darko Kramar je bil za predstavnika imenovan v dveh oddelkih. Zato smo pridobili mnenje
pravnice, ki pravi, da ni praktično, če je ista oseba predstavnik dveh oddelkov. Tako je to
funkcijo v 1. a prevzel Jani Krušič. Ga. Konečnik je pripomnila, da je bila v oddelku dilema,
ali je lahko predstavnik dveh oddelkov g. Kramar. G. Kramar se s tem ne strinja in želi ostati
predstavnih obeh oddelkov. G. Kramarju je ravnateljica obljubila, da mu bo posredovala
pravno mnenje v pisni obliki. Če bo to želel, bo predstavnik dveh oddelkov.
K 2. točki
Ravnateljica je poudarila prednostni nalogi preteklega šolskega leta: spremljanje dela
učiteljev in razvijanje odgovornosti (domače delo).

Marjetka Herodež je pohvalila spremljavo domačega dela; vprašala je, kakšen je dogovor, kaj
učitelj stori, če učenec ne dela DN. Zadovoljni so bili, ko je učiteljica to vpisala v zvezek. Naj
ne ostane le pri evidenci v eAsistentu. Odgovor ravnateljice: Učitelj obvesti starše, sledi
razgovor z učiteljem in staršem. Pomembna je soodgovornost učencev pri vodenju domačega
dela. Obveščanje ni enotno določeno, odvisno je od učitelja. Vsekakor je osebni stik s starši
na prvem mestu.
Boris Križnik je pohvalil jasnost samoevalvacijskega poročila.
Svet staršev je seznanjen s samoevalvacijskim poročilom.
K 3. točki
Kot dopolnilo k poslanemu poročilu sta bila svetu staršev predstavljena dva filma: v okviru IP
španščina je nastal film, v okviru projekta Veliki nemarni škornji v 2. razredu pa risanka Klic
gozda. Ravnateljica je posebej poudarila delo v različnih projektih, s tovrstnim delom tudi
nadaljujemo. Urejamo še zeliščni vrt, okolico šole urejamo tudi v Taboru.
ŠVN so bile izvedene po planu, na novo smo izvajali tečaj prve pomoči v 8. razredu.
Ravnateljica je podala pojasnilo v zvezi s povišanjem cene smučarske šole v naravi. Starši so
bili nad zvišanjem cene presenečeni, zato smo organizirali roditeljski sestanek, kjer smo
staršem predstavili specifikacijo cene in pojasnili, kje so bili stroški višji. Sklenili smo, da
bomo v prihodnje ŠVN organizirali le za 80 % prijavljenih učencev. Pripravili smo tudi
izračune za izvedbo smučarske ŠVN na več lokacijah.
S sredstvi ministrstva je sofinancirana plavalna ŠVN, saj je plavalna pismenost življenjskega
pomena.
Izvedli smo tudi oba tečaja plavanja na bazenu v Golovcu v Celju. Starši 3. razredov so
izrazili pobudo, da pridobimo še dodatne ponudbe drugih izvajalcev. Te ponudbe
pridobivamo.
Ravnateljica je člane spodbudila k postavljanju vprašanj.
Marjetka Herodež je vprašala, kaj bomo storili, če se več učencev tik pred ŠVN ne bo
odločilo za udeležbo. Odgovor ravnateljice je bil, da se bomo o tem posvetovali s starši.
Opravičljiv razlog tik pred odhodom je le bolezen.
Svet staršev je seznanjen z dokončnim poročilom o realizaciji LDN za preteklo šolsko
leto.
K 4. točki
Člani sveta staršev so prejeli publikacijo za naslednje šolsko leto v e-obliki.
Novosti v LDN:
- Angleščina v 2. razredu, občasno bo tudi integrirana; prihodnje šolsko leto bo
angleščina tudi v predmetniku 3. razreda, v prvem pa bo obiskovanje neobvezno.
- Neobvezni izbirni predmeti v 4. razredu; na Vranskem so učenci izbrali nemščino in
šport; v Taboru nemščino. V Taboru je bil interes za nemščino tudi v 5. razredu
(ponudili jo bomo kot interesno dejavnost).
- Neobvezni izbirni predmeti v 7. razredu: v Taboru izbrana francoščina.
- Obvezno je izvajanje nacionalnega preverjanja znanja v 6. razredu, v 9. razredu bo
tretji predmet tehnika in tehnologija.
- Izvajali bomo mednarodni projekt Prostovoljstvo brez meja, potekala bo izmenjava z
Makedonijo.
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Izvajamo Zdrav življenjski slog, izvajalec je Miha Miklavc. Razpisa za projekt
Popestrimo šolo ni bilo. Brigita Juhart je pripomnila, da je sprejem projekta v
proceduri.
Ravnateljica je pri hospitacijah spremljala zlasti delo na višjih taksonomskih stopnjah,
delo z nadarjenimi učenci (projekt v okviru ZRSŠ, strokovna izobraževanja v okviru
pedagoških konferenc), individualizacijo in diferenciacijo.
Interesne dejavnosti so za to šolsko leto nekoliko okrnjene: učenci imajo večje število
ur po predmetniku, za nekatere dejavnosti tudi nimamo mentorjev, razpisali smo jih v
okviru svojih zmožnosti.
Ponujamo vsa tekmovanja, za vsa pa ne bodo potekale organizirane priprave.
V okviru projektov je ravno potekal KD Bilo je nekoč; na to temo bomo odprli tudi
razstavo v Schwentnerjevi hiši ter v prostorih šole.
Po sklepu učiteljskega zbora smo reorganizirali delo v podaljšanem bivanju, saj želimo
uresničevati cilje učnega načrta podaljšanega bivanja. Vsi učitelji so pomaknili ID na
14.25, dejavnosti zunanjih izvajalcev potekajo po 15.00, enotno na obeh lokacijah (v
okviru ustvarjalnega preživljanja prostega časa).

Vprašanja:
- Marjetka Herodež je vprašala, ali je projekt Zdrav življenjski slog vezan na število
otrok. Starši četrtošolcev so izpostavili, da urnik ZŽS ni ugoden, saj obakrat poteka v
preduri. Ravnateljica je odgovorila, da je prijav dovolj, kljub temu da so nekateri
učenci odpovedali prijavo. Lahko še preučimo morebitne možnosti za spremembo
urnika projekta.
- Darko Kramar je opozoril na možnosti programa Erasmus, saj lahko potekajo
brezplačni jezikovni tečaji. Ravnateljica je pojasnila, da imamo to prijavo v načrtu.
Ponudil je pomoč pri pridobivanju naravnih govorcev.
- Marjetka Herodež je dala pobudo, da dodamo še tekmovanji Matemček in Logična
pošast.
- Med ostala tekmovanja bomo dodali bomo še projekt Turizmu pomaga lastna glava.
Člani sveta staršev so obravnavali letni delovni načrt. Z njim se strinjajo, upoštevajo pa
naj se podani predlogi.
K 5. točki
Potekala je razprava v zvezi z izvajanjem dejavnosti zunanjih izvajalcev v času, ko poteka
OPB. Delo v OPB sta predstavila Jože Toplak in Maja Jerman in utemeljila, zakaj dejavnosti
pred 15. uro ne morejo potekati (OPB je sicer le čakalnica na interesne dejavnosti, otroci ne
opravijo domačih nalog, prav tako pa nimajo časa za igro in sprostitev).
V razpravi so sodelovali Brigita Miklavc, Matej Demšar, Klavdija Konečnik, Maja Weiss,
Darko Kramar, Boris Križnik in Marjetka Herodež.
Stališče sveta staršev je, naj ostane organizacija dela OPB takšna, kakršno je predvidela
šola.
Brigita Miklavc je izrazila dilemo v zvezi z ustreznostjo soglasja o prihajanju v šolo in
odhajanju iz šole brez spremstva za učence, ki ob vstopu v šolo še niso stari sedem let.

Matej Demšar je opozoril, da je potrebno dosledno uporabljati ime zavoda Osnovna šola
Vransko-Tabor in ne podpira delitve na centralno in podružnično šolo. Izrazil je tudi
pomisleke v zvezi z delom v kombiniranem oddelku 6. in 8. razreda. Ravnateljica je obljubila,
da bo v prihodnje omogočeno ločeno izvajanje še nekaterih predmetov.
Matej Demšar želi na spletni strani informacijo o tem, kateri učitelji poučujejo posamezne
oddelke. Odgovor: Ta informacija je razvidna iz urnikov oddelkov, ki so objavljeni na spletni
strani.
Dal je tudi pobudo, naj se v prostorih športne dvorane v Taboru da v uporabo dovolj
prostorov, da se bodo deklice lahko preoblačile v svoji garderobi.
Izpostavil je težavo pri voznem redu v Taboru, ki pa je bil med tem že rešen (kombi je imel
odvoz pred koncem učne ure). Za družino Zaberložnik je občina omogočila povračilo potnih
stroškov.
Brigita Miklavc je opomnila, da mora svet za preventivo pripraviti načrt varnih šolskih poti.
Tudi na tem področju lahko ponudi svojo strokovno pomoč.
Marjetka Herodež je izpostavila, da je na roditeljskih sestankih premalo časa za pogovore
med starši. EAsistent naj ne nadomesti osebnih stikov s starši, prav tako naj ne bo pogoj za
uspešno šolsko delo, da ima otrok doma dostop do interneta.
Uroš Zorenč je poudaril, da je potrebno starše dovolj zgodaj sezaniti z vsemi načrtovanimi
spremembami (npr. z izvajanjem pouka v kombinaciji). Da bi izboljšali rezultate NPZ, naj
učitelji več delajo s tekstom.
Naslednji sestanek sveta staršev bo v Taboru.
Sestanek je bil zaključen ob 19.15.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn., l.r.

Priloga:
-

Lista prisotnosti.

Predsednik sveta staršev:
Boris Križnik, l.r.

