ZAPISNIK
1. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2013/2014
Sestanek je bil v četrtek, 26. 9. 2013, ob 16.30
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Glej listo prisotnih (Priloga 1).
Dnevni red:
1) Seznanitev s samoevalvacijskim poročilom.
2) Seznanitev z dokončnim poročilom realizacije LDN za preteklo šolsko leto.
3) Obravnava in sprejem predloga LDN za šolsko leto 2013/2014.
4) 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)
Predstavljeno je bilo samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/2013 (Priloga 2).
Potekala je razprava na temo NPZ in rezultata, ki je pod povprečjem (Herodež, Vodovnik,
Kovče, Dolar, Weiss, Košenina, Križnik, Šketa …) ter o tem, kako bomo učence motivirali za
reševanje.
Svet staršev se je seznanil s samoevalvacijskim poročilom za šolsko leto 2012/2013.
K 2)
Svet staršev se je seznanil s končnim poročilom realizacije LDN za preteklo šolsko leto
(Priloga 3). Ravnateljica je poudarila, da želimo učence navajati na delavnost, da je učenje
vseživljenjsko in tudi izvenšolsko. Razprave ni bilo.
Svet staršev se je seznanil s končnim poročilom o realizaciji LDN za šolsko leto
2012/2013.
K 3)
Svet staršev je obravnaval predlog LDN za šolsko leto 2013/2014 (Priloga 4).
Ravnateljica je izpostavila izpeljavo šole v naravi za 4. razred, saj so starši izbrali to možnost
izmed treh ponudb; omenila je projekte, zlasti novosti na tem področju (Aces – tutorstvo),
tako poudarjamo mednarodno sodelovanje (tudi današnji kulturni dan na temo svetovni dan
jezikov).

Potekala je razprava glede dejavnosti, ki jih izvajajo zunanji mentorji v popoldanskem času.
Starši so bili zadovoljni, ker so pravočasno dobili razpored interesnih dejavnosti, dobro je, da
so ID znotraj OPB. Starši pogrešajo ID ples, kuhanje, ustvarjanje, naravoslovje, kmetijskovrtnarski krožek.
Neuravnoteženost ID za Tabor in Vransko, tudi drugo ponudbo bi bilo treba bolj uravnotežiti
Ravnateljica je poudarila, da veliko dejavnosti organiziramo enako za obe šoli in se zato
spopadamo z logističnimi izzivi.
Tekmovanje je potrebno ponuditi tudi drugim učencem, ne le tistim, ki obiskujejo priprave na
tekmovanje. Na dan tekmovanja naj ne bo drugih prireditev. Naj bo več priprav na
tekmovanja, predlog, da bi združili učence različnih starostnih stopenj. (V razpravi so
sodelovali Demšar, Weiss, Turnšek, Herodež, Košenina).
Omejeni smo s številom ur, ki so nam na voljo.
Svet staršev je sprejel predlog LDN za šolsko leto 2013/2014. Za prihodnje šolsko leto
naj se upoštevajo predlogi.
K 4)
Potekala je razprava glede uporabe delovnih zvezkov, opravljanja domačih nalog, o uporabi
eAsistenta.
Predlog: vzgoja staršev in otrok glede alkohola, osveščanje o zdravi prehrani, pitju
nesladkanih pijač. (Kvas, Herodež).
Predloga: V Žusterno hodimo že več let, pogajanje za ceno. Ribniško Pohorje (smučarska
ŠVN) za isti denar kot CŠOD (Weiss, Križnik).
Spletna stran ni pregledna. Povabiti oblikovalca (Križnik, Dolar).
Herodež: Starši 3. a so zelo zadovoljni z novo učiteljico Katjo Ivezić. V zvezi z zamenjavo
ob koncu šolskega leta so bili izraženi pomisleki. Opozori na krajo v tem razredu. Opozori na
red v garderobnih omaricah: predlog za tekmovanje v urejenosti omaric.
Vodovnik: Za otroke ni dobro, da razredničarka ne uči otroka.

Sestanek je bil zaključen ob 18.30.
Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.

Predsednik sveta staršev:
Boris Križnik

Priloge:
-

Priloga 1: Lista prisotnosti.
Priloga 2: Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2012/2013.
Priloga 3: Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2012/2013.
Priloga 4: Predlog LDN za šolsko leto 2013/2014.

