ZAPISNIK
2. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2015/2016
Sestanek je bil v ponedeljek, 7. 3. 2016, ob 17.00
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Doris Turk, Danica Dolar, Andrej Semprimožnik, Jožica Štefančič, Tina
Homšak, Florjana Završnik Semprimožnik, Marina Tekavc, Andrej Brišnik, Boris
Križnik, Roman Jelen, Anja Mlakar, Brigita Juhart, Barbara Kvas, Edita Turnšek, Maja
Weiss, Matej Demšar, Uroš Zorenč, Milena Dobnik, Majda Pikl, Branko Šketa, Polona
Učakar.
Opravičeno odsotni: Tomi Strožič, Valerija Semprimožnik
Dnevni red:
1. Pregled opravljenega dela v šolskem letu 2015/2016
2. Obravnava predloga hišnega reda in vzgojnega načrta
3. Aktualnosti
G. Boris Križnik je vse prisotne pozdravil in prebral dnevni red. Zapisnik prejšnje seje bomo
potrdili pod 3. točko.
K 1. točki
Ravnateljica je na kratko predstavila aktivnosti in povedala, da vse potekajo po planu.
Poročila o dogodkih tudi redno objavljamo.
Predstavila je FLL tekmovanje (lego robotika), tudi sicer imamo dobro pokrito lego področje,
s katerim bomo še nadaljevali, potrebovali pa bomo še kakšnega mentorja. Izvedli smo
literarni večer.
Čakajo nas še tekmovanja, šole v naravi, NPZ, ekskurzije, nekateri dnevi dejavnosti …
Sodelovali bomo ob 10-letnici folklore na Vranskem, plesna učiteljica se z učenci pripravlja
na festival sodobnih plesov v Makedoniji.
S 1. 3. je spet potrjen projekt Zdrav življenjski slog.
Nadomeščanje v 1. b dobro teče, starši zadovoljni.
V razpravi so sodelovali: Boris Križnik, Danica Dolar, Barbara Kvas, Maja Weiss, Edita
Turnšek, Anja Mlakar, Tina Homšak, Uroš Zorenč
 Bila je izražena pohvala za delo na lego področju, tudi v 1. VIO.
 Bila je izražena pobuda, da bi skrajšali dobrodelno prireditev in da bi nastopalo več
otrok POŠ.

 Podan je bil predlog, da bi se otroci na pustno soboto priključili karnevalu na
Vranskem, masko pa pripravili v Taboru. Branko Šketa predlaga, naj predstavniki
sveta staršev to idejo predstavijo na roditeljskih sestankih, nato bomo sprejeli
odločitev.
 Pojasnili smo, da si bodo bo letos namesto Bumfesta učenci ogledali baletno predstavo
v okviru GŠ Žalec, ki bo brezplačna.
 Starši želijo tri roditeljske sestanke z razredniki, predavanja za starše pa naj bodo
dodatna ponudba.
 Podana je bila pripomba, da na POŠ niso potekale priprave za Cankarjevo tekmovanje
v 8. razredu.
K 2. točki
Posredovanih je bilo nekaj pobud in vprašanj v zvezi s predlogoma hišnega reda in vzgojnega
načrta. Podali so jih Danica Dolar, Matej Demšar in Florjana Završnik Semprimožnik.
Posodobili smo tudi Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov.
Dopolnitev v zvezi z vzgojnim načrtom:
- Zamujanje k pouku in drugim aktivnostim: 3. točka se dopolni, da se glasi: Zadržanje
učenca po pouku po predhodni seznanitvi staršev.
Pojasnjeno je bilo, da vodenje domačih nalog v eAsistentu ni obvezno.
Dopolnitve v zvezi s hišnim redom:
- Poslovni čas podružnične šole: Besedilo se dopolni z navedbo: Glavni vhod je odprt ves
poslovni čas.
- Garderobe centralne šole: Besedilo se dopolni, da se glasi: Eno omarico si deli do 8
učencev. /…/ Razrednik prvi šolski dan seznani učence z navodili za uporabo omaric in
ključev.
- Organizacija nadzora in ukrepi za zagotavljanje varnosti:
o Navedba se glasi: V šoli in na zunanjem prostoru centralne šole so nameščene
kamere, ki so namenjene varovanju in nadzoru. Uporaba videonadzora je
podrobneje opredeljena v 35. členu Pravilnika o zavarovanju osebnih
podatkov z dne 16. 2. 2016.
o Prva alinea se dopolni z navedbo: Učenci lahko starše pokličejo s službenega
telefona.
o Druga alinea se popravi, da se glasi: … razen z dovoljenjem ravnatelja in/ali na
prireditvah javnega značaja.
- Dežurni učenec: Priloga, ki je navedena, bo objavljena na šolski spletni strani.
- Red in čistoča v času malice in kosila: Besedilo se dopolni, da se glasi: Učenci, ki nimajo
popoldanske malice ali kosila, se od 12.45 do 12.55 v jedilnici ne smejo zadrževati,
ampak so v varstvu vozačev.
- Skrb za urejenost šolskih prostorov: Pojasnili smo, da pozabljene stvari občasno
razstavimo, da jih lastniki lahko vzamejo, sicer jih damo v dobrodelne namene.
Potekal je razgovor o organizaciji varstva vozačev, zlasti je bila izpostavljena problematika
odhajanja v trgovino.
Starši POŠ so podali pobudo, da bi bilo jutranje varstvo prihodnje šolsko leto organizirano od
6.30.
Vzgojni načrt in hišni red mora potrditi še svet zavoda, potem bomo dokumenta objavili na
šolski spletni strani.

K 3. točki
Imenovali smo nove člane za upravni in nadzorni odbor šolskega sklada.
Člani upravnega odbora: Boris Križnik, Matej Demšar, Doris Turk
Člani nadzornega odbora: Roman Jelen, Tina Homšak, Maja Weiss
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
V nadaljevanju je potekala razprava o aktualnostih, v kateri so sodelovali Uroš Zorenč, Matej
Demšar, Andrej Semprimožnik in Danica Dolar.
-

-

Izraženo je bilo zadovoljstvo s športnim pedagogom Mihom Miklavcem. Ravnateljica
je starše seznanila, da bo Zlatko Bukovec za čas bolniške odsotnosti nadomeščala
Jerica Ličen.
Podana je bila želja po menjavi učitelja matematike v 8. razredu POŠ.
Izražena je bila pobuda, da bi bilo na POŠ v prihodnjem šolskem letu čim manj predur
oz. da bi bil v tem času zagotovljen prevoz.
Ravnateljica je starše seznanila, da bo v naslednjem šolskem letu v Taboru
kombinacija 6. in 8. razreda.
Podan je bila pobuda, da Vologa zjutraj ne bi bila prva na vrsti za šolski prevoz.
Ravnateljica je pojasnila, da projekt Naša mala knjižnica poteka na obeh lokacijah.

Sestanek je bil končan ob 18.55.
Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.
Priloga:
- Lista prisotnosti
- Seznam dogodkov z udeleženimi oddelki
- Predlog hišnega reda in vzgojnega načrta

Predsednik sveta staršev:
Boris Križnik

