ZAPISNIK
3. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2012/2013
Sestanek je bil v torek, 9. 4. 2013, ob 17.00 v
zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Darko Kramar, Drago Pikel, Marjetka Herodež, Borut Žuntar, Urška Novak,
Nataša Zupanc, Boris Križnik, Helena Blagotinšek, Nataša Božilova, Nataša Juhart,
Zdenko Dolar, Suzana Košenina, Ivanka Vadlan, Edita Turnšek, Maja Weiss, Matej
Demšar, Uroš Zorenč, Milena Dobnik, Lavra Končnik Perpar, Majda Pikl, Polona Učakar.
Odsotnost so opravičili: Odsotni: Metka Vodovnik, Marko Golob, Nina Žmavc, Boštjan Novak, Aleksandra
Grabner, Marjana Pustoslemšek
Dnevni red:
1) Mnenje za vključitev v projekt Postopno uvajanje prvega tujega jezika v 1. razredu
osnovne šole.
2) Pregled opravljenega dela v šolskem letu 2012/2013.
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)
Ravnateljica Majda Pikl je predstavila nekaj poudarkov iz Pravilnika o postopnem uvajanju
prvega tujega jezika angleščine v 1. razred osnovne šole (pravilnik je priloga zapisnika).
Šola se bo prijavila na razpis, to moramo storiti do konca aprila. Za to je potrebno mnenje
sveta staršev. Naša šola izvaja tudi izobraževanje za zgodnje poučevanje angleščine.
Postopno uvajanje (cilje in način dela) je predstavila izvajalka Lavra Končnik Perpar (CLIL,
jezikovna kopel, integracija). Predstavila je tudi urnik: 2 uri angleščine v 1. razredu: 1 ura
integrirana, 1 ura dodatna. Ocenjevanje po pravilniku v smislu spremljanja otrokovega
napredka. Učbeniki in delovni zvezki ne bodo potrebni.
V razpravi so sodelovali Marjetka Herodež, Zdenko Dolar, Nataša Zupanc, Edita Turnšek,
Darko Kramar, Matej Demšar.
-

Starši pozdravljajo uvajanje angleščine.
Kakšno izobrazbo bo imel učitelj, ki bo to izvajal? Ravnateljica: šola mora razpolagati
z ustrezno usposobljenimi učitelji – RP z opravljenim ustreznim modulom. Možnosti
pa je več (pravilnik – učitelj TJA + modul RP). Imamo dve učiteljici z ustrezno
izobrazbo (RP + modul za TJA), ki bosta lahko pokrivali oba prva razreda.

-

Bo dodatna ura za učence? Ravnateljica: Ena ura bo dodatna obremenitev.
Kaj pa drugi tuj jezik? Uvajanje nemščine kot 2. tujega jezika (po izbiri) od četrtega
razreda naprej.
Bo šola izbrana na razpisu? Ravnateljica: Glede na izkušnje in naše dejavnosti
računamo, da bomo izbrani, sicer bomo nadaljevali s sedanjo obliko dela.
Pomembno je, kdo poučuje, da je na dovolj visokem nivoju.
To je kritično obdobje za poučevanje jezika.
Kaj če se kdo s tem ne bo strinjal? 13. člen pravilnika: vključitev v drugo šolo, ki ne
izvaja te dejavnosti. Kaj v tem primeru? 14. člen pravilnika je protisloven: če pride
učenec z druge šole, se lahko odloči, ali se bo vključil, naš učenec pa se mora
udeležiti, sicer se ga prešola. Na to opozoriti ministrstvo. Ravnateljica: V obdobju
poskusnega uvajanja bomo odpravljali morebitne težave, imeli bomo tudi strokovno
podporo ZRSŠ. S tako situacijo smo se že srečali pri uvajanju TJN v 3. VIO.

Svet staršev Osnovne šole Vransko-Tabor je soglasno podal pozitivno mnenje za
postopno uvajanje angleščine v prvi razred.
K 2)
Ravnateljica je predstavila nekatere aktivnosti, ki smo jih izvedli v zadnjem času (dobrodelna
dražba, poteka izmenjava na Slovaškem, dejavnosti prostovoljskega krožka – zbiralna akcija
do 17. 4.). Čaka nas še nekaj dni dejavnosti: NPZ, valeta, nekaj ekskurzij, dejavnosti v zvezi s
projekti (bralna pismenost), pričakujemo še obisk otrok iz Kruševca, katerih starši imajo
slovenske korenine; pridejo 4. 5., iščemo družine, ki bi sprejele goste, komunikacija bo
potekala v slovenskem jeziku.
Predala je besedo staršem.
Uroš Zorenč je pohvalil dobrodelno prireditev v Taboru in prireditev ob materinskem dnevu.
To je dober primer povezave šole z lokalnim okoljem. Izrazil je pohvalo za izvedeno šolo v
naravi v 5. razredu, delo z nadarjenimi in zimovanje na Zajčevi koči.
Šola naj učencem ponudi tudi ogled Celja in zgodovinskih znamenitosti, ki jih ponuja.
K 3)
V razpravi so sodelovali Uroš Zorenč, Maja Weiss, Nataša Zupanc, Suzana Košenina,
Marjetka Herodež, Nataša Juhart
Pobude:
- Internetna stran naj bo še bolj ažurna.
- Na naslednjem sestanku sveta staršev pričakuje poročilo o prizadevanjih za dvig
zahtevnosti.
- Pričakuje poslovnik sveta staršev.
- Naj bo naslednji svet staršev po roditeljskih sestankih.
- POŠ: pomanjkanje nadzora v JV in v OPB. Pomanjkanje nadzora, zato učenci delajo
škodo.
- Nezadovoljstvo v zvezi z izvajanjem projekta Zdrav življenjski slog, zlasti v Taboru.
Starši pričakujejo večjo pestrost in nadzor. Ravnateljica: Varstvo in dežurstvo imamo
organizirano na obeh lokacijah. Izvedli bomo razgovore in preverili stanje. Bele stene
za šolo niso primerne, namernega poškodovanja ne opažamo. Po počitnicah bomo šolo
prebelili in poslikali po svoje. V vzgojnem načrtu imamo predvideno, da učenci
poravnajo škodo (belijo …).

-

Na POŠ ne potekajo priprave na tekmovanja. Naloge rešujejo tudi v sklopu pouka in
pri dodatnem pouku. Obveščanje o datumih tekmovanj. Nekatere dejavnosti, ki so
bile napovedane, se niso izvajale.
- Pri urah ID naj učenci ne igrajo računalniških igric.
- Za uspeh je potrebno veliko dela. Učenci morajo pokazati interes za področje. Pohvala
konceptu za nadarjene in dejavnostim, ki jih izvajamo letos. Ravnateljica: Učenci naj
sami opravljajo vse šolske obveznosti. Pomen delovnih navad. Naši učenci so tudi
zelo uspešni pri nadaljnjem izobraževanju. Stikov s srednjimi šolami (glede uspeha
učencev) nimamo vzpostavljenih.
- POŠ: Za popoldansko malico je prepogosto pašteta.
- Garderobne omarice na RS: omarice naj bodo zračene in naj jih bo več. Nima smisla,
da so zaklenjene, naj bodo le zaprte. Predlog, da bi na PS garderobo zaklepali.
Ravnateljica: To se ni obneslo, odstranili smo celo vhodna vrata v garderobo, da
imamo boljši pregled.
- Je mogoče poskrbeti za zračenje v kuhinji, da ne bi bilo toliko vonjav po šoli?
Ravnateljica: Izvajali bomo sanacijo kuhinje in prostorov nad telovadnico.
- V osmem razredu ima en oddelek realiziranih več ur glasbene vzgoje.
- Pouk FIZ. Ravnateljica je hospitirala v obeh oddelkih 8. razreda in spremlja učitelja.
Je učitelj z ustrezno strokovno izobrazbo in strokovnim m izpitom, ima pa drugačen
pristop kot učiteljica, ki je učence poučevala prej. Učenci naj obiskujejo dopolnilni
pouk (na razpolago so trije termini).
- Šola naj pravočasno objavi termine, kdaj bodo potekale počitniške dejavnosti.
Polona Učakar je predstavila programe, ki smo jih za prihodnje šolsko leto prijavili preko
CŠOD.
Sestanek je bil zaključen ob 18.50.
Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.

Predsednika sveta staršev:
Boris Križnik

Priloge:
- Lista prisotnosti.
- Pravilnik o postopnem uvajanju angleščine v prvi razred osnovne šole.

