ZAPISNIK
1. SESTANKA SVETA STARŠEV Osnovne šole Vransko-Tabor
v šolskem letu 2018/2019
Sestanek je bil v sredo, 26. 9. 2018, ob 17.00
v zbornici Osnovne šole Vransko-Tabor
Prisotni: Vanja Rajh, Tatjana Završnik, Jurij Šorn, David Slapnik, Urša Adlešič, Sanja Belina,
Anica Cencelj, Dejan Grilj, Dušan Ličer, Bojana Kirn, Drago Pikel, Marjetka Herodež,
Jerneja Zajec, Martina Tekavc, Luka Vider, Petra Košir, Katja Stojčević, Anja Mlakar,
Branka Mlinar Kreča, Peter Žvipelj, Andreja Rojnik, Majda Pikl, Branko Šketa, Polona
Učakar
Opravičeno odsotni: Dnevni red:
1. Imenovanje predsednika sveta staršev
2. Seznanitev s samoevalvacijskim poročilom
3. Seznanitev z dokončnim poročilom o realizaciji LDN za preteklo šolsko leto
4. Obravnava in sprejem LDN za šolsko leto 2018/2019
5. Aktualnosti
Ravnateljica, ki je sklicateljica prve seje, je pozdravila in nagovorila predstavnike sveta
staršev. Izrazila je željo po konstruktivnem in pozitivnem sodelovanju. Pojasnila je, da član
sveta staršev zastopa mnenje oddelka. V uvodu so se člani sveta staršev predstavili.
K 1. točki
Ravnateljica je prosila člane, da predlagajo kandidate za predsednika sveta staršev. Povedala
je, da je do sedaj to vlogo opravljala Marjetka Herodež. Člani so soglasno sprejeli sklep, da
predsednica sveta staršev ostane Marjetka Herodež. Namestnica predsednice bo Anja Mlakar.
Obe sta se z imenovanjem strinjali.
Ravnateljica je predala besedo predsednici. Ta je podala pobudo, naj člani o težavah obvestijo
njo ali ravnateljico že sproti, da seje ne bodo predolgo trajale. Pri tem naj zastopajo mnenje
oddelka, težave, ki se nanašajo na posameznike, je potrebno reševati s konkretnimi učitelji oz.
z razredniki.
Sklep: Predsednica sveta staršev je Marjetka Herodež, namestnica je Anja Mlakar.
K 2. točki
Ravnateljica je predstavila poudarke iz samoevalvacijskega poročila, za področje gibalnih
metod in področje razvijanja spoštovanja. Natančneje je predstavila organizacijo
rekreativnega odmora. Na področju spoštovanja zaznavamo največ težav pri izražanju mnenj
oz. razreševanju konfliktov. Zato smo cilj za naprej zožili in bomo skušali zmanjšati fizično in
psihično nasilje. Na področju učenja in poučevanja se bomo usmerili na pisanje in pisno
izražanje.
Razprave ni bilo.
Sklep: Svet staršev je seznanjen s samoevalvacijskim poročilom.

K 3. točki
Ravnateljica je nekatere točke poudarila že na junijski seji. Gradivo je bilo članom poslano po
elektronski pošti. Predstavila je nekatere projekte (OBJEM, SKUM, Ekošola, Dediščina gre v
šole, mednarodno sodelovanje), nekatere interesne dejavnosti (ples, pevski zbor, čebelarji,
taborniki). V poročilu je tudi povzetek največjih uspehov učencev.
V razpravi je bilo postavljeno vprašanje o lego krožku v Taboru. Imamo zunanjega izvajalca
Miha Miklavca, ki ponuja delavnice v obeh okoljih.
Druge razprave ni bilo.
Sklep: Svet staršev je seznanjen z dokončnim poročilom o realizaciji LDN za preteklo
šolsko leto.
K 4. točki
Ravnateljica podala nekaj poudarkov iz LDN za šolsko leto 2018/2019. Ostajamo pri
podobnih dejavnostih kot doslej. Natančno še nimamo dogovorjene smučarske šole v naravi,
čakamo na nadomestni termin oz. iščemo ponudbe z drugih lokacij. Ponudbo interesnih
dejavnosti so starši prejeli domov. V Taboru je nova dejavnost lego FLL, taborniki bodo še
vedno delovali v Taboru, lego krožek bo plačljiv. Tudi v Taboru je želja po čebelarskem
krožku, dogovori potekajo za naslednje šolsko leto.
Nadaljevali bomo tudi s projektom Erasmus+.
Na začetku šolskega leta smo dobili natančnejša navodila za izvajanje poskusa razširjenega
programa (RAP), za kar so se učenci lahko prijavili. Dejavnost nadomešča Zdrav življenjski
slog, vendar poleg gibanja vsebuje tudi področje prehrane in zdravja. Del vsebin se izvaja v
okviru OPB, za starejše učence v jutranjem času, nekaj v okviru določenih interesnih
dejavnosti. Gre za poskus izvajanja, dejavnosti bo spremljal ZRSŠ.
Rekreativni odmor bomo izvajali, kot smo ga doslej, saj bi sicer morali podaljšati urnik.
V šolskem letu bodo tri delovne sobote.
Pri tekmovanjih je mentor usmerjevalec, glavno vlogo mora opraviti otrok.
V prenovi so hišni red, vzgojni koncept in pravila šolskega reda. V tem procesu bodo
sodelovali tudi člani sveta staršev.
Člane sveta staršev je povabila k razpravi. V razpravi je sodelovala Branka Mlinar Kreča.
Rekreativni odmor bi lahko izvajali v okviru dni dejavnosti. Pojasnjeno je bilo, da so ti
naravnani tako, da so otroci bolj gibalno aktivni.
Sklep: Člani sveta staršev se strinjajo s predlaganim LDN za šolsko leto 2018/2019.
K 5. točki
V razpravi so sodelovali: Andreja Rojnik, Jerneja Zajec, Bojana Kirn, Marjetka Herodež.
Za 9. c: Pobuda je, da bi bilo pri matematiki več pisnih preizkusov. To je povezano tudi s
številom ustnih ocen, saj ne sme biti večina ocen pisnih. Učenci naj svoje delo opravljajo
sproti. Plesne vaje – devetošolcev je 14, prosijo za prevoz na Vransko. Ko bodo starši izbrali
ponudbo, se bomo dogovorili naprej. Za vpis v srednje šole ni bilo še nobenih navodil. Glede
tega bo posebej organiziran roditeljski sestanek.
Glede ekskurzije devetošolcev: starši se ne strinjajo z obiskom McDonaldsa. Včasih se
prilagodimo željam otrok.
Ali bo zadnji šolski dan na ponedeljek? Da. 14. 6. bo podelitev spričeval, 13. 6. valeta, 24. 6.
zadnji dan pouka.

Želja po stalnem zabojniku za papir. Pobuda tudi, da bi bilo več popoldanskih terminov ali naj
bodo akcije pogostejše.
To smo že ponujali. Preučili bomo možnosti.
Nova zobozdravnica je pričela z delom. Sistematski pregledi bodo potekali v domači
ambulanti. Še naprej poteka zobozdravstvena preventiva.
Ravnateljica je vprašala člane za mnenje glede objav fotografij na spletu in drugje.
Starši so podpisovali izjave, vsi se niso strinjali z vsemi postavkami.
Predlog, da se obrnemo na starše z dopisom.
18. 10. imamo predavanje Miha Kramlija. Naj tudi člani povabijo starše oddelka, da bo obisk
čim večji.
Pobuda, da bi bilo predavanje tudi za otroke. Ponujamo aktivnosti Varnega interneta v 2.
VIO, ki pa so povezane s stroški. Gospoda bomo vprašali, ali je mogoče organizirati
predavanje tudi za otroke. O tem bomo starše obvestili.
Sestanek je bil zaključen ob 18.25.

Zapisnik:
Polona Učakar, pom. ravn.

Predsednica sveta staršev:
Marjetka Herodež

Priloge:
- Lista prisotnosti
- Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto 2017/2018
- Dokončno poročilo o izvedbi LDN za šolsko leto 2017/2018
- Publikacija za šolsko leto 2018/2019

