ZAPISNIK
2. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2012/2013
Sestanek je bil v torek, 30. 10. 2012, ob 17.30 v
jedilnici POŠ Tabor
Prisotni: Darko Kramar, Drago Pikel, Urška Novak, Nataša Zupanc, Boris Križnik,
Helena Blagotinšek, Nataša Božilova, Metka Vodovnik, Zdenko Dolar, Suzana Košenina,
Nina Žmavc, Maja Weiss, Matej Demšar, Uroš Zorenč, Milena Dobnik, Aleksandra
Grabner, Marjana Pustoslemšek, Majda Pikl, Branko Šketa, Polona Učakar, Mojca Brglez,
Manica Obreza,Snežana Jeretina, Srečko Orehovec, Karmen Jenko Brecl, Aleksandra
Krajnc, Janez Krušič, Mihael Klopčič, Andreja Glavač, Katja Stojčevič, Damjana
Karničnik, Marjeta Rak Jezernik.
Odsotnost so opravičili: Marjetka Herodež, Borut Žuntar, Nataša Juhart, Ines Tehovnik,
Nina Košir.
Odsotni še: Gorazd Vertovšek, Boštjan Novak, Marko Golob

Dnevni red:
1) Predstavitev spletne strani.
2) Seznanitev s potekom volitev in priprava predlogov kandidatov v svet zavoda.
3) 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)
Spletno stran sta predstavila Aljaž Povše in Špela Povše. Trenutno objavljeno:
http://sola.vransko.eu
Pripombe in predlogi: objava@os-vransko.si
V nadaljevanju bo pripravljen tudi profil na Facebooku.
V razpravi so sodelovali: g. Dolar, g. Križnik, g. Demšar, ga. Weiss.
Predloge, ki jih je že pred časom poslal g. Dolar, bo predsednik posredoval ustvarjalcema
spletne strani.
Podprti so vsi brskalniki. Iskalnik bo deloval tudi po ključnih besedah. Za fotografije/slike so
narejene povezave, da se vsebina na prenosnih telefonih hitreje odpira.
Poskrbeti je potrebno, da bo spletna stran sproti posodobljena. Strokovni delavci šole so
odgovorni za pošiljanje objav, za sprotno objavljanje pa ustvarjalec spletne strani. Možnost
objave naj bi imeli tudi obiskovalci. Podana sta bila pomisleka glede forumov in glede tega,
da so 4 organizacijske enote na spletni strani ločene. Podan je bil predlog, da bi moral imeti

možnost objave vsak učitelj (v preteklosti se to ni obneslo, ker je spletna stran postala
nepregledna).
Podan je bil predlog za objavljanje nadomeščanj, vendar sta ravnateljica in pomočnica
utemeljili, da nadomeščanj ne objavljamo, saj vedno nadomeščamo predmet, ki je takrat na
urniku.
Osebne telefonske številke učiteljev ne bodo objavljene, saj so učitelji dostopni na objavljenih
telefonskih številkah. Na šoli ni kabinetov, da bi imel vsak direktno številko.
Spletna stran še ni lektorirana.
Starši imajo teden dni časa, da podajo pobude in mnenja na zgoraj zapisani naslov.
Predsednik sveta staršev bo poslal povezavo na spletno stran vsem, ki so odsotni na sestanku.
V nadaljevanju je bila najprej obravnavana točka 3: Aktualnosti, saj so se po tej točki člani sveta staršev razdelili
na 3 lokacije.

K 3)
Glede obračunavanja prehrane (odštevanje stroška zaradi odsotnosti otroka) bo odgovor
podan naslednjič.
Člani sveta staršev se strinjajo, da zapisnik piše pomočnica ravnateljice. Zapisnik je potrebno
poslati vsem članom in je obravnavan oz. potrjen na naslednji seji. Skupaj z zapisnikom naj
bodo članom sveta staršev poslane tudi priloge (k zapisniku prejšnje seje naknadno pošljemo
še prilogi Analiza NPZ in Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2011/2012).
V zvezi z zapisnikom prejšnje seje so bile podane pripombe oz. vprašanja. Sodelovali so g.
Demšar, g. Zorenč, ga. Weiss.
• K točki 3: Starši so izrazili nezadovoljstvo …se popravi v: Posamezni starši so izrazili
nezadovoljstvo …
• Učencem bomo ponudili predavanje v zvezi s podjetništvom.
• Naj se mnenje staršev ob izboru delovnih zvezkov upošteva pri izboru, ki ga opravi
učitelj. Naj bo manj delovnih zvezkov.
• Poslovnik bi lahko natančno določil delovanje sveta staršev. Predsednik in ravnateljica
predlagata, da se pripravi čim bolj enostaven poslovnik.
V razpravi o aktualni tematiki so sodelovali g. Križnik, ga. Zupanc, g. Krušič (predstavnik
vrtca), ga. Košenina, ga. Blagotinšek, ga. Rak Jezernik (predstavnica vrtca), g. Dolar, g.
Demšar.
•

•
•
•

Osmošolci so pisali preizkus znanja z veliko negativnimi ocenami in brez odlične
ocene. To je zaskrbljujoče. Učenci so slabo pisali tudi preverjanje, pa so vseeno pisali
preizkus. Po informacijah staršev je preizkus sestavljala ena učiteljica za vse tri
skupine. Pouk matematike naj bo bolj ustvarjalen. Ravnateljica pove, da je v pripravi
analiza. Preizkuse učitelji sestavljajo v aktivu. Svetu staršev bomo podali odgovor.
V 4. b so učenci dobili več negativnih ocen. To so njihove prve ocene. Podan je bil
pomislek glede tega. Ravnateljica bo raziskala omenjeno situacijo, predlaga pa, naj se
starši najprej obrnejo na učiteljico.
Postavljeno je bilo vprašanje, kdo je pristojen za znižanje ekonomske cene vrtca. Ceno
določa pravilnik o oblikovanju ekonomske cene, odločitev sprejme občinski svet.
Poskrbeti za strokovnost učiteljev (hospitacije …). Ravnateljica je glede tega očitka
podala informacijo, da sodelujemo z mnogimi zunanjimi inštitucijami (fakultete,
ZRSŠ, k nam prihajajo praktikanti s srednjih šol in fakultet …), z drugimi šolami.

•
•

Zagovarja našo strokovnost. Opravljenih je veliko hospitacij. Nadzirajo nas za to
pristojne inštitucije.
Podan je bil pomislek o tem, da so učenci na nekatera tekmovanja nepripravljeni.
Ravnateljica je pojasnila, kako razdeljujemo ure dopolnilnega in dodatnega pouka.
Otrok mora biti samoiniciativen, učitelj je le moderator.
Podan je bil pomislek, da se znanje učencev ne preverja dovolj pogosto. Rezultati po
preverjanju ne bi smeli biti slabi.

V razpravi o aktualni tematiki so člani sveta staršev Vrtca Vransko diskutirali o zdravi
prehrani, ga. Karmen Jenko Brecl je opozorila na dosledno upoštevanje dogovora, da se v
vrtec ne prinaša sladkarij, takšen je bil sklep na nivoju obeh vrtcev. G. Mihael Klopčič je
izpostavil pomen jutranjega stika strokovne delavke z otrokom. Vsi člani sveta staršev Vrtca
Vransko so se tudi strinjali, da se vloži energijo in čas v zbiranje donacij za financiranje
dejavnosti tuj jezik preko igre v vrtec. Na podlagi prošenj in pozitivno rešenih donacij bi
lahko s podporo donatorjev v obeh okoljih v starejših oddelkih izvajali delavnice tujega
jezika. Starše se poprosi za pomoč pri zbiranju sredstev in glede na rezultat se organizirajo
dejavnosti v dopoldanskem času, ki staršev ne bi dodatno finančno bremenile.
Med člani sveta staršev Vrtca Tabor pa ni bilo posebno izražena nobena aktualna tematika.
K 2)
V septembru smo imeli v vrtcu redni inšpekcijski nadzor. Pri pregledu odlokov je bilo
naročeno, da je volitve predstavnikov sveta staršev v svet zavoda potrebno voditi po enakem
postopku kot volitve za predstavnike zaposlenih. Volitve so tajne.
Volilna komisija je že bila imenovana (Uroš Zorenč, Ivanka Vadlan, Marko Golob, Karmen
Brecelj, Aleksandra Krajnc, Nina Košir). Vsa dokumentacija se pripravlja v šoli. Naloga
sveta staršev je, da predlaga kandidate. Za posamezno enoto lahko predlaga enega ali dva
kandidata. Pripravljen bo seznam kandidatov, 4. 12. bodo izvedene volitve. Za način izvedbe
se bo odločila volilna komisija. Podana je bila sugestija ravnateljice, naj bodo izvedene na
enem prostoru in v omejenem času. Ravnateljica je spodbudila vse starše, naj pridejo na
volitve. Mandat izvoljenih predstavnikov je 4 leta.
Volijo se 3 predstavniki staršev:
• eden za centralno šolo Vransko,
• eden za Vrtec Vransko,
• eden za POŠ in Vrtec Tabor.
V nadaljevanju je seja potekala na 3 lokacijah. Člani sveta staršev so predlagali kandidate za
svet zavoda. Glej dokumentacijo Volitve v svet zavoda (hranjeno v arhivu šole).
Sestanek je bil zaključen ob 19.00.
Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.
Mojca Brglez, pom. ravn. vrtca

Priloge:
-

Lista prisotnosti.

Predsednika sveta staršev:
Za šolo: Boris Križnik
Za vrtec: Jani Krušič

