ZAPISNIK
14. skupne seje sveta šole in sveta staršev z dne 11. 10. 2012. Delegati sveta šole in
sveta staršev so se sestali v zbornici šole ob 16.30 uri.
Prisotnost je vodena na listi prisotnosti.
Sejo je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta, ki je predlagala sledeči DNEVNI RED.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika seje sveta šole in sveta staršev
2. Finančni načrt za leto 2013
3. Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2011/2012
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013
5. Pobude in pripombe staršev na 1. roditeljskem sestanku
6. Predlogi in dopolnitve sprememb in Vzgojnega načrta šole in Pravil
šolskega reda
7. Vprašanja in predlogi delegatov
8. Razno
Vsi prisotni so se strinjali z dnevnim redom, ki ga je predstavila ga. Mojca Gec.
1. točka
Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole
Predsednica sveta šole ga. Mojca Gec je predstavila zapisnik prejšnje seje. Člani sveta šole so
z dvigom rok potrdili zapisnik.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.

2. točka
Finančni načrt za leto 2013
Računovodkinja ga. Milena Miklavec Krušič je predstavila finančni načrt za leto 2013.
Predstavila je tudi predvidene investicije, ki so nujno potrebne za normalno delovanje šole in
za izvajanje pouka, kot je zamenjava oken in centralnega ogrevanja ter montaža klimatskih
naprav v prostorih 1. triade na razredni stopnji.
SKLEP: Delegati sveta šole so finančni načrt z dvigom rok soglasno potrdili.
3. točka
Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2011/2012
Pomočnica ravnateljice ga. Karmen Tavčar je predstavila Poročilo o uresničevanju programa
življenja in dela šole za šolsko leto 2011/2012. Poročilo je zajemalo: splošni učni uspeh,
izrečene vzgojne ukrepe in opomine, NPZ, delo z učenci s posebnimi potrebami, tekmovanja

in ostale točke po kazalu poročila. Pomočnica ravnateljice ugotavlja, da so bili v šolskem letu
2011/2012 doseženi vsi cilji.
-

Delegat sveta staršev je podal vprašanje, zakaj je bilo v lanskem šolskem letu v četrtih
razredih zaključenih kar pet negativnih ocen pri angleščini.

ODGOVOR: Karmen Tavčar je pojasnila, da so vse negativne ocene strokovno
utemeljene in da je učitelj angleščine vsem petim učencem dal še eno možnost, da oceno
popravijo, vendar niso bili uspešni.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.
SKLEP: Svet staršev in svet šole sta z dvigom rok soglasno potrdila poročilo.

4. točka
Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013
Ravnateljica ga. Jadranka Mihalič je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013
in pojasnila, da imajo delegati sveta staršev LDN na vpogled na spletni strani šole.
Ravnateljica je poudarila, da bo potrebno adaptirati prostore 1. triade, centralno ogrevanje in
zamenjati okna, vendar na te investicije še čakamo, ker ni zagotovljenih finančnih sredstev.
Predstavila je tudi, kaj se je v preteklem šolskem letu nabavilo in naredilo na novo;
izpostavila je dejstvo, da smo ena vodilnih šol v IKT opremi, spletnih učilnicah, uporabi
spletne zbornice, nadstandardnih programih- šole v naravi,… Predstavila je še ostale točke iz
Letnega delovnega načrta.
-

Delegatka sveta staršev je podala vprašanje, kdaj bojo e-učilnice za učence dostopne
od doma.

ODGOVOR: Ravnateljica je odgovorila, da se sistematično že dela na tem. Karmen Tavčar
je dodala, da računalnikar predvideva, da se bo v tem šolskem letu izpeljalo ta projekt vsaj za
nekatere predmetne spletne učilnice in da bo dobil vsak učenec tudi geslo za dostop. V šoli se
pa ta oblika že izvaja.
-

Delegatka sveta staršev je podala vprašanje, kdaj bo spet začelo potekati evidentiranje
nadarjenih učencev.

ODGOVOR: Ravnateljica je odgovorila, da po smernicah odkrivanja nadarjenih otrok v OŠ
poteka prvo evidentiranje v četrtem razredu. Možna pa so evidentiranja tudi v naslednjih
razredih, od 5. do 9. razreda. Ga. Mojca Gec je dodala, da se nekateri učitelji za evidentiranje
nadarjenih odločajo raje v višjih razredih, ko se nadarjenost bolj pokaže in jo zazna več
učiteljev, ki učenca na predmetni stopnji tudi poučujejo.
Starši so izpostavili mnenje, da se nadarjenih učencev ne izbira po enakovrednih merilih
(glede na šolski uspeh). Delegatka sveta šole ga. Mojca Gec je pojasnila, da splošni učni
uspeh ni edini kriterij za nadarjenost učenca.

-

Delegatka sveta šole je opozorila, da v letnem delovnem načrtu ni popravljeno število
predstavnikov šole v svetu zavoda.

Ravnateljica je odgovorila, da se bo napako popravilo.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.
SKLEP: Delegati so z dvigom rok soglasno potrdili Letni delovni načrt za šolsko leto
2012/2013.
5. točka
Pobude in pripombe staršev na 1. roditeljskem sestanku
Ravnateljica ga. Jadranka Mihalič je predstavila vse pripombe in predloge staršev s prvega
roditeljskega sestanka, jih komentirala in posredovala delegatom ustrezne odgovore.
-

Ustavila se je pri pripombi z 5.B razreda glede zamenjave učitelja angleščine.
Razložila je problematiko tega razreda in zakaj so bili nekateri učenci lani pri
angleščini tako slabo ocenjeni. Težave tega razreda so v prvi vrsti vzgojne narave, saj
je njihovo obnašanje zelo moteče, nemirno in problematično in so zaradi tega
posledično tudi težave pri učenju.

-

Delegati sveta staršev so predlagali glasovanje za predlog iz 7.B razreda, da bi skupna
govorilna ura začela ob 16.00, ker starši do takrat še delajo, prav tako pa tudi o tem, v
katerih prostorih naj bi potekale govorilne ure.
SKLEP: Delegati so soglasno sprejeli sklep, da se skupna govorilna ura prične ob
16. uri in poteka v učilnicah.

-

V 2.c razredu je bila pripomba glede cene abonmajskih predstav, in sicer da je
previsoka. Delegatka sveta šole ga. Miranda Novak je povedala, da so učiteljice dale
na izbiro več vrst in kombinacij abonmajskih predstav in so nato izbrali najugodnejšo,
ki znaša 25 eur. Delegati sveta staršev so izpostavili finančne težave staršev, ki so
izgubili službo- tudi oba starša) in ne zmorejo plačevati takih obveznosti. Predlagali
so, da se sestavi anonimno anketo za starše o tem, ali bi učenci še imeli šolski abonma.
Vnela se je razprava o potrebnosti in prioritetah dejavnosti v šoli. Karmen Tavčar je
odgovorila, da bi se dalo ta problem urediti s subvencijami, tako kot za prehrano in
šolo v naravi.
SKLEP: Vsi prisotni so z dvigom rok sprejeli sklep, da se abonmajske predstave
vključi v program šole in se obenem starše seznani, da se v primeru finančnih
težav obrnejo na šolsko svetovalno službo.

6. točka
Predlogi in dopolnitve sprememb Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda
-

Karmen Tavčar je povedala, da so nastale spremembe pri izreku vzgojnih opominov,
in sicer da Pravilnik o vzgojnih opominih ne velja več in ga nadomesti Zakon o
osnovni šoli.

-

Delegatka sveta staršev je predlagala, da če učenec enkrat ne napiše domače naloge, bi
moral učitelj o tem takoj obvestiti starša. Mojca Gec je pojasnila, da ima vsak učitelj
svoja pravila glede obveščanja staršev, ker je tudi pogostost domačih nalog odvisna od
tedenskega števila ur posameznega predmeta. Če pa starš izrecno želi, da se ga za
vsako pozabljeno nalogo sproti obvešča, naj to učitelju pove na govorilni uri.

Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.
7. točka
Vprašanja in predlogi delegatov
Drugih vprašanj in predlogov ni bilo.
8. točka
Razno
-

Ravnateljica je povedala, da se je pri javnih naročilih za prehrano prijavil na javni
razpis samo en ponudnik- Sodexo d.o.o. in da je bil ta ponudnik tudi izbran.
Ravnateljica je opozorila tudi na nov cenik prehrane, ki je začel veljati s 1.10.2012.

-

Delegatka sveta staršev je povedala, da je imela njena hči 7. uro pouk in ko je šla na
kosilo, ni imela kaj jesti oziroma je bilo hrane premalo. Ravnateljica je odgovorila, da
bo kuhinjo opozorila, da se taki primer ne bi več ponavljali.

-

Predsednica sveta šole Mojca Gec je predlagala, da se sprejme sklep o nabavi
likovnega materiala za učence od 6. do 9. razreda s prispevkom 8 eur. Starši so
predlog sprejeli in celo predlagali, da bi isto prakso nabave skupnega likovnega
materiala uvedli tudi v nižje razrede. Ta predlog bo v obravnavo posredovan
učiteljskemu zboru na eni izmed prihodnjih pedagoških konferenc.
SKLEP: Delegati sveta staršev so z dvigom rok soglasno sprejeli sklep o nabavi
materiala za likovni pouk s prispevkom 8 eur.

-

Predsednica sveta šole Mojca Gec je povedala, da svetu šole 22.01.2013 poteče
mandat in da bo potrebno razpisati volitve za novega predsednika in sprejeti
rokovnik. Predlaga, da se razpis volitev z evidentiranjem kandidatov pod nadzorom
volilne komisije izvede v mesecu novembru, decembra pa se izvedejo volitve. Prva
konstitutivna seja novih članov je načrtovana v januarju.
SKLEP: Delegati so soglasno sprejeli sklep, da se sprejme rokovnik in razpiše
volitve za novega predsednika.

-

Predsednik sveta staršev Ljubo Mijatović je predlagal sejo sveta staršev 8.11.2012,
kjer bi izvedli volitve za novega predsednika sveta staršev in delegate sveta staršev za
svet šole. Vabila bi poslali po e-pošti. Obenem bi se dogovorili o ustanovitvi sklada za
pomoč staršem, ki ne zmorejo plačati vseh obveznosti.

-

Ravnateljica je izpostavila problem, da se porabi zelo veliko papirja za fotokopije za
učence. Predlagala je, da se sprejme sklep, da starši prispevajo določen znesek za

papir, na primer 10 eur. Delegati sveta staršev so predlagali, da se s sklepom počaka,
ker bojo to temo podrobneje obravnavali na prihodnji seji sveta staršev.
G. Ljubo Mijatović je ponudil, da šoli donira 10.000 listov A4. Šola je donacijo
sprejela.
-

Delegatka sveta staršev je opozorila, da se spletna stran šole ne osvežuje dovolj
ažurno. Problem je bil sobotni športni dan, za katerega nekateri učenci niso vedeli in
so prišli v šolo brez malice in s torbo za pouk. Predlagala je, da bi se starše o vseh
dogodkih obveščalo preko spletne strani.. Opozorila je tudi na šolske dogodke, ki niso
objavljeni. Ravnateljica se je strinjala s predlogom in obljubila, da bo na to opozorila.

-

Delegat sveta staršev je predlagal, da se na razredni stopnji pripne obvestilo na
oglasno desko, kadar so otroci na igrišču.

-

Delegatka sveta staršev je opozorila, da v 2. razredu ni papirnatih prtičkov in da si
morajo otroci prinesti svoje od doma. Karmen Tavčar je pojasnila, da je to zgolj iz
vzgojnega vidika.

Drugih vprašanj in predlogov ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 19.05.
Zapisnikar :
Brigita Grmek, poslovna sekretarka

Sejo je vodila:
Mojca Gec, predsednica sveta šole

