ZAPISNIK
13. skupne seje sveta šole in sveta staršev z dne 30. 5. 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. Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole
2. Učbeniški sklad za pouk v šolskem letu 2012/2013 – potrditev delovnih zvezkov po
razredih in predmetih
3. Oblike izvajanja pouka pri SLO, MAT in TJA v šolskem letu 2012/2013
4. Nadstandardni program v šolskem letu 2012/2013
5. Analiza projekta E-razred
6. Razno
Vsi prisotni so se strinjali z dnevnim redom, ki ga je predstavila ga. Mojca Gec.
1. točka
Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole
Ga. Mojca Gec je predstavila zapisnik prejšnje seje. Člani sveta šole so potrdili zapisnik.
Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.

2. točka
Učbeniški sklad za pouk v šolskem letu 2012/2013 – potrditev delovnih zvezkov po razredih
in predmetih

Predsednica sveta šole, ga. Mojca Gec je predstavila seznam učbenikov in delovnih zvezkov
za šolsko leto 2012/2013. Povedala je, da so cene učbenikov za šesti razred nekoliko višje kot
za ostale razrede zaradi nekaterih zamenjanih gradiv, ki so izboljšana. Delegatka sveta šole
ga. Olga Orel je vprašala, če je izbor učbenikov za naslednje šolsko leto enak letošnjemu. Ga.
Mojca Gec je pojasnila, da so nekatere učbenike letos ukinili in ponudili nove in izboljšane.
Ga. Olga Orel je vprašala še, zakaj si šola lahko sama izbere učbenike. Ga. Mojca Gec je
povedala, da učbeniški sklad potrdi svet staršev in da je to področje urejeno na ravni
ministrstva tako, da lahko izmed več različnih potrjenih učbenikov izbere najbolj ustrezne in
ima zato možnost izbire. Predlog izbora učbenikov je bil letos opravljen v šoli na podlagi
predlogov pedagoških strokovnih delavcev. Pripombe delegatov sveta staršev na cene
učbeniškega sklada; ga. Mojca Gec je pojasnila, da cene učbenikov bistveno ne odstopajo od
ostalih. Starši so izpostavili tudi vprašanje učbenikov v Lokvi, ki jih ni bilo na seznamu za
potrditev. Strinjali so se, da se v primeru višjih cen učbenikov pridobi soglasje staršev
tamkajšnjih otrok.
SKLEP: Svet staršev je z dvigom rok potrdil učbeniški sklad za pouk v šolskem letu
2012/2013.

3. točka
Oblike izvajanja pouka pri SLO, MAT in TJA v šolskem letu 2012/2013
Ga. Mojca Gec je povedala, da naj bi se oblike izvajanja pouka pri slovenščini, matematiki in
tujem jeziku angleščina naslednje šolsko leto izvajale v enaki obliki kot v letošnjem šolskem
letu. V šestem in sedmem razredu bo pri matematiki in slovenščini izvajana fleksibilna
diferenciacija, v osmem in devetem razredu pa bo pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku
angleščina pouk potekal v heterogenih skupinah. Delegat sveta staršev je vprašal, če lahko
otrok sam izbere skupino, v katero bi bil vključen. Ga. Mojca Gec je odgovorila, da se
skupine oblikuje naključno in da učenec ne more sam izbirati skupine, razen v izjemnih in
specifičnih situacijah, npr. zaradi resnih zdravstvenih težav.
SKLEP: Sveta staršev in svet šole sta z dvigom rok soglasno potrdila predlagane oblike
izvajanja pouka pri slovenščini, matematiki in tujem jeziku angleščina za naslednje šolsko
leto 2012/2013.

4. točka
Nadstandardni program v šolskem letu 2012/2013
Ravnateljica, ga. Jadranka Mihalič je svetu šole in svetu staršev predlagala nadstandardni
program v enakem obsegu kot doslej, to pomeni enako število šol v naravi in ekskurzijter
drugih dejavnosti za naslednje šolsko leto, ki jih sofinancirajo starši. Do sedaj so bile v enem
šolskem letu tri šole v naravi in ena šola smučanja, ki se je izvedla, če sta jo podprli dve
tretjini staršev. Ravnateljica je poudarila še, da se šola zaveda finančne stiske staršev in
situacije v družbi in da se temu prilagaja na ta način, da se je že skrajšalo število dni letovanj
in da se ekskurzije organizirajo bližje ter se skuša najti čim cenejše možnosti. Za naslednje
šolsko leto ravnateljica predlaga, da ostane število šol v naravi in število ekskurzij enako.
Okvirni program bo sprejet ob začetku šolskega leta, septembra 2012.
SKLEP: Svet staršev je z dvigom rok soglasno potrdil okvirni nadstandardni program za
šolsko leto 2012/2013.
5. točka
Analiza projekta E-razred
Ga. Miranda Novak je delegate seznanila s projektom E-razred in predstavila filmček, ki je
nastal v projektu E-šolstvo. V njem je prikazan pouk učencev 2. a razreda s pomočjo nove
IKT opreme (25 računalnikov, ki nam jih je doniralo podjetje Intel) in se sedaj preizkušajo pri
pouku. Predstavila je namen, cilje in vsebine uporabe IKT opreme pri pouku in pri katerih
predmetih se IKT oprema uporablja. Delegatka sveta staršev je pripomnila, da večina staršev
in učencev odobrava uporabo IKT opreme v razredu, z izjemo nekaterih. Ravnateljica je
povedala, da so tudi za naslednje šolsko leto tendence k uporabi IKT opreme pri pouku in da
se bo projekt še nadgrajevalo.

6. točka
Razno
-

Ravnateljica je predstavila osnutek šolskega koledarja za naslednje šolsko leto. Pouka
prosti dnevi bojo v naslednjem šolskem letu razporejeni podobno kot v tem šolskem
letu, brez večjih sprememb. Zimske počitnice bodo v dveh terminih. V šolskem letu
2012/13 bodo zimske počitnice za našo regijo v 3. tednu v februarju.
Pripombe delegatov sveta staršev:

-

Delegatka sveta staršev je vprašala, kakšni bojo v naslednjem šolskem letu izbirni
predmeti za osme razrede oziroma če bojo kakšne spremembe. G. Miloš Škapin je
odgovoril, da je število izbirnih predmetov zakonsko določeno in se skupine
oblikujejo na podlagi števila prijav.

-

Delegat sveta staršev je podal pripombo nad poučevanjem angleščine v 4. razredu.
Ravnateljica je odgovorila, da je pri hospitaciji, ki se je je udeležila pred kratkim,
potekal pouk strokovno, po predhodno oblikovani pripravi in z upoštevanjem
didaktično metodičnih načel poučevanja. Poudarila pa je, da opaža problematiko pri
disciplini učencev 4. razredov. Otroci s kršenjem pravil zelo motijo učno vzgojni
proces in to je eden od vzrokov za pomanjkljivo znanje angleščine. Dodala je, da bo
potrebna temeljita analiza pouka in programa, da se ugotovi vse vzroke za slabe
rezultate.

-

Delegatka sveta staršev je podala pripombo, da v 1. razredih približno dvakrat
tedensko opažajo, da se na stranišču mečejo razni predmeti v školjko, ki so last
učencev in da je potrebno ukrepati, da se tako početje ustavi. Ravnateljica je
odgovorila, da se te problematike šola zaveda in se trudi, da ugotovi, kdo to počne, da
se ga ustavi ter ustrezno kaznuje.

-

Delegat sveta staršev je podal pripombo glede prezahtevne učne snovi pri glasbenem
pouku. Povedal je, da se starši pritožujejo, ker učiteljica glasbenega pouka po
njihovem mnenju zahteva preveč znanja od učencev in je zaradi tega veliko negativnih
ocen, kar vpliva na končni učni uspeh. Ravnateljica je odgovorila, da bo vnaprej
pozorna na to problematiko in da bo to skušala urediti.

-

Delegat sveta staršev je podal pripombo glede kvalitete tečaja italijanščine in da so ure
tečaja večkrat odpadle. Ravnateljica je odgovorila, da se bo preverilo te informacije in
ustrezno ukrepalo, v kolikor bo to potrebno.

-

Delegatka sveta starševje podala pripombo glede naravoslovnega dneva za osme
razrede, kjer je bilo istočasno organizirano tudi predavanje za starše, za katerega je
bilo razumljeno, da je plačljivo. Ravnateljica je pojasnila, da je bila plačljiva delavnica
za otroke, ne predavanje.Delegatka sveta staršev je prosila, da se v nadaljnje
pravočasno obvesti starše, če bo karkoli plačljivo.

-

Delegat sveta starševje vprašal, kako je urejeno področje elektronskega vodenja
prisotnosti, e-redovalnice in vpogleda ocen. Ravnateljica je odgovorila, da staršem za
enkrat še ni omogočeno elektronsko pošiljanje podatkov.

-

Delegatka sveta staršev je pohvalila, da je urnik na spletni strani šole lepo urejen in
pregleden.

-

Delegati sveta staršev so podali pripombo glede skupnih govorilnih ur zaradi
predolgega čakanja in predlagali, da se na naslednjem roditeljskem sestanku dogovori,
da bi sprejeli prejšnjo obliko, kjer ni bilo toliko čakanja. Ravnateljica je odgovorila, da
bomo to problematiko preučili in v kolikor bo potrebno, se lahko vrne na prejšnjo
obliko.

-

Predsednik sveta staršev je podal pripombo glede uporabe pripomočka pri skoku v
višino pri športni vzgoji. Opozoril je, da palica, ki jo uporabljajo učenci za skok v
višino, ni primerna, ker se je že nekaj učencev lažje poškodovalo (modrice po hrbtu).
Zahteval je, naj se preveri ustreznost oziroma nabavi novo, ki bo bolj prožna in
fleksibilna. Ravnateljica je odgovorila, da bo nemudoma ukrepala, se pogovorila z
učitelji športne vzgoje in uredila problematiko tako, da bo poskrbljeno za varnost
otrok.

Drugih vprašanj in pripomb ni bilo.
Seja je bila zaključena ob 18.30.
Zapisnikar :
Brigita Grmek, poslovna sekretarka

Sejo je vodila:
Mojca Gec, predsednica sveta šole

