Zapisnik – OBJAVA NA SPLETNI STRANI ŠOLE

ZAPISNIK
2. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2011/2012
Sestanek je bil v ponedeljek, 4. 6. 2012, ob 17.00 v
zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Glej listo prisotnih.
Dnevni red:
1)
2)
3)
4)
5)

Pregled LDN za šolsko leto 2011/2012.
Okvirni program za šolsko leto 2012/2013.
Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto.
Izvajanje diferenciacije pri pouku v naslednjem šolskem letu.
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. (11 za, 0 proti)
Ga. ravnateljica je predstavila utrinke z obiska predsednika RS dr. Danila Türka. Del obiska je
bil tudi program, ki so ga uspešno izvedli naši učenci in otroci vrtca.
K 1)
Predstavitev projektov: Ekošola: nagrajen ustvarjalni krožek, izpolnjujemo pogoje za
ekozastavo (centralna šola in podružnica); Bralna pismenost; Projekt uvajanja nemščine
kot drugega tujega jezika (drugi tuj jezik postane obvezen v šolskem letu ); Zdrav
življenjski slog (imamo celo preveliko število prijav glede na normative); Aces (projekt
zaključen; velik odziv na dobrodelne akcije, prijavili smo se tudi za drugo šolsko leto);
Rastem s knjigo, Šola bere, Tabor za nadarjene (Reška koča), Tabor za mediatorje
(Logatec); Popestrimo šolo: individualna pomoč učencem, ki nimajo odločb, ure se izvajajo
izven pouka, kar je povezano s prevozom, kandidirali bomo tudi za naslednje šolsko leto;
sobotne dejavnosti in dejavnosti med počitnicami.
Izvedeni dnevi dejavnosti (nekaj še v zadnjih dneh), tudi šole v naravi (plavalna ŠVN s
pomočjo donacij; poračun bo opravljen, ko dobimo obvestilo ministrstva o subvencioniranju
in sofinanciranju).
Na tekmovanjih nismo dosegli zlatih priznanj, vendar pa veliko srebrnih, državni prvaki v
tekmovanju Mladina in gore, visoka mesta na področju orientacije; vključeni učenci POŠ in
centralne šole; manj ID je v zadnji triadi, saj so učenci obremenjeni z izbirnimi predmeti.
MPZ gostuje na Madžarskem, zbor visoko ocenjen s strani komisije na reviji PZ; Šolski
plesni festival: državna prvaka Larisa Peklar in Tomaž Vadlan. Sodelovanje v številnih
natečajih.

Zapisnik – OBJAVA NA SPLETNI STRANI ŠOLE
Prireditve so bile izvedene, čaka nas še družinski praznik.
Kombinacija v Taboru: večina ur je potekala ločeno (prostovoljno delo učiteljev). Za naprej
še nimamo uradnih informacij.
V razpravi so sodelovali: Nataša Zupanc, Borut Žuntar, Aleksandra Grabner, Uroš Zorenč,
Nataša Juhart:






Pohvala zlasti ustvarjalnim in športnim dejavnostim, taboru za nadarjene.
Vprašanje v zvezi z varčevalnimi ukrepi (normativi, ni dodatnega zaposlovanja).
Otroci so kombinacijo dobro sprejeli in se razumeli med seboj.
Kolesarski izpit (nakup koles, zahvala za pomoč pri nakupu).
Zahtevnostna raven, preizkusi znanja, dosežki na NPZ.

K 2)
Nekaj povedanega že v 1. točki (projekti). Občini bosta sprejemali rebalans, ponovno bomo
prosili ustanoviteljici za financiranje projektov angleščine v prvi triadi in timskega
poučevanje pri ŠVZ; financiranje športnih tekmovanj, prevozov … Iz državnega proračuna ni
dovolj sredstev za nakup knjig (bralne značke).
Pobude in mnenja so podali: Uroš Zorenč, Nataša Zupanc, Helena Blagotinšek, Boris Križnik,
Zdenko Dolar.







Plavalna ŠVN na morju: organizacija naj se vzpostavi dovolj zgodaj, temu naj se
nameni 1. RS, plačilo na več obrokov, jasno obveščati starše.
Lokalni dobavitelji hrane.
Izbirni predmet španščina bomo ponujali tudi prihodnje šolsko leto. Nov IP je
turistična vzgoja.
Tabela interesnih dejavnosti.
Domača naloga v OPB.
Preizkusi znanja: na septembrskem svetu staršev bomo podali rezultate in analizo
testov.

K 3)
Priloga.
Prestavljeni zneski lanskega šolskega leta in letošnji. Izločili smo Računanje je igra kot
obvezen pripomoček in še nekatere delovne zvezke. Čistopis bo objavljen na spletni strani.

K 4)
Diferenciacija: pri matematiki nivojski pouk, pri angleščini in slovenščini heterogene skupine.
To je predvidena organizacija, če ne bo z zakonom drugače določeno.

K5)
Pobude so podali: Helena Blagotinšek, Maja Weiss, Drago Pikel, Uroš Zorenč:
 Zbiranje papirja za razred (naj bo bolj transparentno, koliko je kdo zbral).
 Zavarovanje interaktivnih tabel.
 Pojav uši (obvestila, obisk medicinske sestre).
 Prevoz v Jeronim (podaljšanje proge).
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Zahvala za pomoč šoli pri državnem tekmovanju v krosu. Šola prosi za pobudo, če
želijo našo večjo vključitev v dejavnosti občine/društev.

Sestanek je bil zaključen ob 19.15.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.

Priloge:
-

Lista prisotnosti
Učbeniki in delovni zvezki za prihodnje šolsko leto

Predsednik sveta staršev:
Boris Križnik

