ZAPISNIK
2. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2017/2018
Sestanek je bil v četrtek, 7. 6. 2018, ob 17.00
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor.
Prisotni: Urša Adlešič, Sanja Belina, Doris Turk, Brina Krašovec, Silva Simeunovič, Bojana
Kirn, Drago Pikel, Marjetka Herodež, Jerneja Zajec, Alojzija Aleš, Petra Košir, Katja
Stojčević, Anja Mlakar, Branka Mlinar Kreča, Silva Matko Gosak, Matej Demšar
Odsotnost so opravičili: Bronja Marolt Dolinšek, Brigita Miklavc, Janja Pirnat, Janez Krušič

Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika prejšnje seje
3. Pregled dejavnosti v šolskem letu 2017/2018
4. Okvirni program šole za šolsko leto 2018/2019
5. Seznanitev z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto
6. Aktualnosti
K 1. točki
Predsednica sveta staršev je pozdravila člane in predstavila dnevni red.
Sklep: Člani se strinjajo z dnevnim redom.
K 2. točki
Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik prvega sestanka je bil potrjen.
K 3. točki:
Člani sveta staršev so prejeli pregled izvedenih dejavnosti.
Ogledali so si posnetek z dejavnostmi šolskega leta 2017/2018.
Ravnateljica je še posebej poudarila nekatere dejavnosti (Lego FLL, Šola pleše, Head in the
clouds, obisk gostov iz Francije, sodelovanje na likovnem področju, literarni večer,
čebelarstvo, nov čebelnjak, petje in ples) in omenila nekatere, ki niso bile predstavljene na
posnetku (Otroci pojejo slovenske pesmi, dobrodelni koncert Rotary kluba).
Srečujemo se tudi z vzgojno problematiko in ležernostjo učencev oz. nepripravljenostjo na
šolsko delo, tu vidimo izzive za prihodnje šolsko leto. Učitelji se stalno strokovno
izpopolnjujejo.
Člane je spodbudila k razpravi.
V razpravi so sodelovali Anja Mlakar, Brina Krašovec, Marjetka Herodež, Matej Demšar,
Branko Šketa.

Pohvaljene so bile prireditve: ob materinskem dnevu, literarni večer, drugi dogodki. Žal se
starši ne morejo udeležiti vseh prireditev v dopoldanskem času. Trudimo se, da so na
proslavah prisotni vsi učenci, tako jih vzgajamo.
Podan je bil predlog, da bi tudi učenci iz Tabora sodelovali na literarnem večeru oz. da bi bili
učenci iz Tabora še bolj vključeni v skupne dejavnosti.
K 4. točki
Obdržali bomo dejavnosti, ki so že uveljavljene in dobro sprejete.
Sprejeti smo v poskus razširjenega programa, ki bo nadomestilo za Zdrav življenjski slog:
področja gibanja, prehrane in zdravja. Predvidene so spremembe v organizaciji OPB.
Ostajamo v projektih: bralna pismenost, kulturno-umetnostna vzgoja, ekošola …
Izbrali bomo prednostne naloge in si zadali smernice za naprej. Trudimo se za dvig motivacije
učencev za učenje, tim se izobražuje na tem področju.
Zaprosila je starše za predloge.
V razpravi so sodelovali: Katja Stojčević, Anja Mlakar, Marjetka Herodež, Bojana Kirn, Petra
Košir
 Ravnateljica je pojasnila, da je v razširjeni program vključena celotna vertikala.
Vsebine ne izvaja le učitelj ŠPO, lahko jih izvajajo učitelji OPB, vzgojitelji, ostali
učitelji. V zvezi z organizacijo OPB še nimamo navodil.
 Prošnja, da bi starše opozorili na spremembo glede OPB že pred koncem šolskega leta.
Pričakujemo vzorec obvestila za starše, ki ga bomo posredovali.
 Pobuda starša iz 7. a, da ne bi uporabljali vnaprej pripravljene hrane (palačinke, pire
krompir …). Palačinke za kosilo je nemogoče pripravljati. Preverili bomo v kuhinji,
včasih je uporaba že pripravljene hrane povezana s kadrovsko stisko.
 Podani sta bili pohvala za kvalitetno prehrano in pobuda, da bi lahko dobili večje
obroke.
 Kaj če otrok ni v OPB in skupina še ne bo šla na kosilo? Lahko bo šel prej.
 Podano je bilo mnenje, da projekt Beremo in pišemo skupaj ni primeren za 1. razred.
 Izraženo je bilo zadovoljstvo, da se je testiranje za ŠVK za Tabor izvajalo na
Vranskem.
K 5. točki
Starši zaupajo avtonomiji učitelja. Ravnateljica je poudarila, da se trudimo čim manj
uporabljati delovne zvezke.
Sklep: Svet staršev se je seznanil z izborom učbenikov in delovnih zvezkov za prihodnje
šolsko leto in se s tem izborom strinja.
K 6. točki
V razpravi so sodelovali: Matej Demšar, Drago Pikel, Urša Adlešič, Petra Košir.
 Podano je bilo mnenje, da so učitelji še premalo strokovno usposobljeni za reševanje
konfliktov med učenci.
 Področje šolskega zobozdravstva: 7. 8. preneha pogodba o najemniškem razmerju z
zobozdravnico, z direktorico ZD Žalec poteka dogovor o nakupu opreme, župan je
mnenja, da dobimo novo zobozdravnico z novim šolskim letom.

 Podano je bilo mnenje, da teme skupinskih mask za pustni karneval niso dovolj
zanimive.
 V primeru popoldanskega pouka starši prosijo za varstvo za 1. VIO. To vedno
ponudimo, večinoma je malo potreb in jih pokrivamo s pomočjo vrtca.
 Učiteljice 1. razreda bodo nadaljevale z učenci v 2. razred.
Matej Demšar se je zahvalil za dobro sodelovanje v svetu staršev, predsednica se je zahvalila
njemu za konstruktivno sodelovanje.
Sestanek je bil zaključen ob 18.15.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.

Predsednica sveta staršev:
Marjetka Herodež, l.r.

Priloge:
- Lista prisotnosti
- Seznam učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/2019
- Pregled dogodkov

