ZAPISNIK
4. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2012/2013
Sestanek je bil v torek, 18. 6. 2013, ob 17.00 v
zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Darko Kramar, Drago Pikel, Marjetka Herodež, Nataša Zupanc, Boris Križnik,
Helena Blagotinšek, Jožica Roter, Metka Vodovnik , Nataša Juhart, Zdenko Dolar, Ivanka
Vadlan, Gorazd Vertovšek, Nina Žmavc, Maja Weiss, Matej Demšar, Uroš Zorenč,
Aleksandra Grabner, Marjana Pustoslemšek, Majda Pikl, Branko Šketa.
Odsotnost so opravičili: Borut Žuntar, Urška Novak, Suzana Košenina, Polona Učakar.
Odsotni: Marko Golob, Milena Dobnik, Boštjan Novak.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled osnutka poročila o realizaciji letnega delovnega načrta šole.
Okvirni program šole za šolsko leto 2013/14.
Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
Obravnava predloga Poslovnika sveta staršev.
Aktualnosti.

Predsednik sveta staršev g. Boris Križnik je vse prisotne pozdravil in se zahvalil za udeležbo.
Predstavil je dnevni red, na katerega ni bilo pripomb.
K 1)
Ravnateljica Majda Pikl je predstavila nekaj poudarkov iz osnutka Poročila o realizaciji LDN
šole (osnutek poročila je priloga zapisnika). Popolno poročilo bo podano v mesecu septembru.
Ravnateljica je dala možnost za pobude in pripombe.
V razpravi so sodelovali Marjetka Herodež, Zdenko Dolar, Nataša Zupanc, Gorazd Vertovšek,
Darko Kramar, Matej Demšar, Marjana Pustoslemšek .
Zopet so bili izpostavljeni rezultati NPZ. Ravnateljica je poudarila, da je na naši šoli velik
odstotek (več kot 10%) otrok s posebnimi potrebami, kar je tudi odraz slabih rezultatov. Ti
otroci pišejo enake teste kot ostali, le da imajo podaljšan čas pisanja in še nekatere druge
prilagoditve. Prebrala je okrožnico MIZŠ, g. Borisa Zupančiča, v kateri navajajo, da imata na
rezultate NPZ velik vpliv tudi socialni in ekonomski status. Mednarodne raziskave pa kažejo,
da šola prispeva 8 % k otrokovi uspešnosti.
Ravnateljica je povedala, da bodo podrobnejši rezultati oz. analize NPZ predstavljeni v
septembru, saj v tem trenutku še ne razpolagamo s končnimi rezultati. V analizi bo
predstavljeno tudi, koliko otrok s posebnimi potrebami je pisalo preizkus.

Vsi so se strinjali, da so slabi rezultati tudi odraz slabih delovnih navad otrok. Vzgoja in
delovne navade pa pridejo od doma. Zato je dala Marjetka Herodež pobudo, da se v
naslednjem šolskem letu s strani šole organizirajo tematski roditeljski sestanki, s pomočjo
katerih bi še dodatno ozaveščali starše, da svoje otroke že doma poskušajo naučiti reda in
odgovornosti.
Darko Kramar je še dodal, da ni dobro, da otroci vso domačo nalogo in druge šolske
obveznosti naredijo v podaljšanem bivanju. Bilo bi dobro, če so aktivnosti v podaljšanem
usmerjene tudi drugam (v šport, igro…).
Ravnateljica je prestavila, kako so se vpisovali devetošolci. Letos ne prednjači vpis na
gimnazije, ampak srednje poklicne šole. V devetem razredu ima en učenec popravni izpit iz
biologije. Zlatih priznanji letos v devetem razredu ni bilo.
Izpostavila pa je še projekte:
- ACES;
- Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja;
- Postopno uvajanje prvega tujega jezika je neuradno odloženo za eno leto, uradno,
glede na spremembe zakonov, pa do leta 2016 oz. 2017. Mi izpolnjujemo vse pogoje
za ta projekt;
- Zdrav življenjski slog: s tem projektom zaključujemo; predvideva se nadaljevanje;
- uspešno nadaljujemo s projektom Popestrimo šolo.
Zadnja točka poročila (pedagoško delo) še ni dokončna, saj dejavnosti na tem področju še
niso zaključene.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje, ali bo prišlo v naslednjem šolskem letu do kakšnih menjav
učiteljev.
Ravnateljica je pojasnila, da menjav ne bo; ure se bodo porazdelile v tem oziru, da se bo
komu olajšalo delo (npr. razredniki na POŠ bodo večinoma poučevali tam).
Imamo pa 37 vpisanih bodočih prvošolcev (13 v Taboru, 24 na Vranskem). Kar pomeni, da ne
bo kombinacije v prvem razredu na POŠ Tabor. Predvideva pa se kombinacija za tretji in peti
razred. Vendar so to podatki glede na trenutno situacijo. Če se bodo spremenili normativi, bo
vse drugače.
Matej Demšar je izrazil pomisleke glede kombinacije, saj tretji in peti razred nikakor ne gresta
skupaj in to ni v redu ne za starše ne za otroke in konec koncev tudi ne za učitelje.
Ravnateljica je povedala, da nam dodatni oddelek Občina Tabor financira že tri leta. Tako
bomo tudi za prihodnje leto na občino posredovali prošnjo za financiranje dodatnega oddelka,
in sicer do konca tega tedna. So pa na Občini Tabor o tem že neformalno seznanjeni.
V vrtcu imam o trenutno vpisanih skupaj 239 otrok (143 v Vrtcu Vransko in 96 v Vrtcu
Tabor).
K 2)
Ravnateljica je predlagala, da starši podajo pobude in predloge.
Izpostavila je, da bomo nadaljevali s projektoma Zgodnje uvajanje tujega jezika angleščine in
vključevanje športnega pedagoga v prvo VI-obdobje.
Imamo pestro ponudbo izbirnih predmetov (na centralni šoli 14, na POŠ pa 8 predmetov).
Končna izbira je odvisna od izbire učencev. Ker računalništvo in elektrotehnika nista med
izbirnimi predmeti, jih bomo izvajali v obliki interesnih dejavnosti.

Predlog Uroša Zorenča, da se urniki zunanjih interesnih dejavnosti uskladijo pravočasno
oziroma takoj na začetku šolskega leta. Ostali člani pa so izrazili tudi željo, da se interesne
dejavnosti končajo v takšnem času, da lahko gredo otroci na zadnji kombi.
Branko Šketa odgovarja, da bodo končni urniki zunanjih dejavnosti lahko šele v sredini
septembra, saj je veliko odvisno tudi od urnikov učiteljev. Ne vemo niti, ali bomo dobili
projekt Zdrav življenjski slog, na katerega se bomo prijavili. Od tega pa je seveda odvisna
zasedenost telovadnice.
Ravnateljica pa je še dodala, da bomo zunanje izvajalce pozvali, da posredujejo plan dela oz.
urnike vnaprej in jih opozorili, da se bodo te aktivnosti lahko izvajale po 14. uri, s čimer so se
člani sveta staršev strinjali.
Matej Demšar je vprašal, zakaj glasbena šola ne poučuje teorije na POŠ.
Vodstvo odgovarja, da je to v domeni glasbene šole.
Ravnateljica je še omenila, da je veliko ravnateljev protestiralo proti odločitvi vlade, da se ne
uvede izvajanje prvega tujega jezika v prvem triletju in drug tuj jezik v zadnji triadi.
K 3)
Gradivo je dostopno na spletni strani šole, zato podrobnejša predstavitev ni bila podana.
Ravnateljica je povedala, da rezervnega denarja iz učbeniškega sklada ni. Kar bomo
potrebovali, pričakujemo od MIZŠ.
Črtanih je bilo kar nekaj delovnih zvezkov. Delovnega zvezka Računanje je igra ni več na
seznamu. Odločitev o nakupu prepuščamo staršem.
Marjetka Herodež je dala pobudo, da bi se tudi za likovno vzgojo v prvi triadi kupile stvari in
material skupaj.
Boris Križnik predlaga, da se naj starši med sabo dogovorijo za skupen nakup materiala za
LVZ.
Bila pa je še pripomba, da imajo otroci preveč učnih listov. Ravnateljica je pojasnila, da smo
učitelje omejili pri fotokopiranju, kar pomeni tudi manj učnih listov.
Na koncu razprave je bil sprejet sklep, da so člani sveta staršev seznanjeni z izborom
učbenikov in delovnih zvezkov.
K 4)
Poslovnik o delu sveta staršev je bil sprejet s popravki, in sicer v 2., 14. in 18. členu
K 5) Aktualnosti:
- Otroci v šoli prepozno malicajo. Replika: otroci naj zajtrkujejo doma. Ravnateljica je
še dodala, da bo naslednje šolsko leto začetek pouka ostal enak.
- Darko Kramar: Smiselno bi bilo poskrbeti za pitno vodo na šolskem igrišču.
Ravnateljica odgovarja, da se zadeva planira v okviru ureditve šolskega vrta.
Dokončna ureditev je predvidena konec naslednjega šolskega leta.
- Zadnji šolski dan: zaključek pouka ob 11. uri, kosila ta dan ne bo. Obvestilo bo na
spletni strani.
- V času počitnic se planira energetska sanacija tako na Vranskem kot v Taboru, vendar
se v Taboru planira v bistveno manjšem obsegu oziroma ne posega toliko v prostore
šole.

-

Starše zanima, kako bo s prehrano za Vrtec Vransko, glede na predvideno sanacijo
kuhinje. Za to bo poskrbela kuhinja Tabor.
Obogatitveni programi čez poletne počitnice:
TABOR v okviru projekta POPESTRIMO ŠOLO se planira v dveh skupinah, ker je
bilo preveč prijav. Zaradi sanacije šole imamo prostorsko stisko, zato bodo bralne
aktivnosti izvedene v drugi polovici avgusta. Tudi oratorij bo letos potekal v
gasilskem domu.

Sestanek je bil zaključen ob 19.00.

Zapisnik:
Polona Golob, poslovna sekretarka

Priloge:

-

Lista prisotnosti.
Osnutek poročila o realizaciji LDN šole.
Poslovnik sveta staršev.

Predsednik sveta staršev:
Boris Križnik

