ZAPI S N I K
5. SEJE SVETA STARŠEV OŠ SREČKA KOSOVELA Z DNE 7. 6. 2011
Svet staršev se je sestal v zbornici osnovne šole Srečka Kosovela ob 16.15, prisotnih je bilo
10 predstavnikov razrednih skupnosti (evidenca prisotnosti je priloga zapisnika).
Sejo sveta staršev je vodil predsednik sveta staršev Ljubo Mijatović, ki je ob začetku seje
ugotovil sklepčnost in predstavil dnevni red.
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Učbeniški sklad za pouk v šolskem letu 2011/12 – potrditev učnih gradiv po razredih
in predmetih
3. Oblike izvajanja pouka pri SLO, TJA in MAT v šolskem letu 2011/12
4. Nadstandardni program v šolskem letu 2011/12
5. Uresničevanje vzgojnega načrta
6. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb, člani sveta staršev so ga potrdili soglasno.
Ad 1)
Na zapisnik prejšnje seje sveta staršev (skupne s svetom šole), ki ga je predstavil predsednik
sveta staršev ni bilo pripomb in je bil potrjen.
Ad 2)
Predsednik sveta staršev je predstavil Seznam učbenikov za šolsko leto 2011/12 ter Seznam
delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/12, po predlogu šole.
Svet staršev je soglasno sprejel naslednji
SKLEP 5/1:
1.
Svet staršev daje soglasje za učbeniški sklad za pouk v šolskem letu 2011/12
in potrjuje predlagana učna gradiva po razredih in predmetih.
2.
Svet staršev daje soglasje k Seznamu delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/12 in
potrjuje izbiro in ceno delovnih zvezkov, ter učbenikov za angleški jezik, ki niso del
učbeniškega sklada in so strošek staršev.
Ad 3)
Predsednik sveta staršev je predstavil predloge šole za izvajanje pouka pri SLO, TJA in MAT.
Na podlagi izkušenj, ki kažejo, da so se te, že v prejšnjih letih izvajane oblike pouka, najbolje
obnesle, šola predlaga izvajanje pouka pri omenjenih treh predmetih na enak način tudi v šolskem letu 2011/12.
Svet staršev je soglasno sprejel naslednji
SKLEP 5/2: Svet staršev daje soglasje, da se v šolskem letu 2011/12 pouk pri SLO, MAT
in TJA v 8. in 9. razredu izvaja v heterogenih skupinah, fleksibilna diferenciacija se izvaja v 4. razredu pri SLO, v 5.–7. razredu pa pri SLO in MAT.
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Ad 4)
Članica sveta staršev in predstavnica staršev v svetu šole je povzela poročanje ravnateljice na
seji sveta šole: program po LDN je realiziran, izvedeni so vsi projekti in nadstandardne
dejavnosti. Poročilo o tem bo pripravljeno v začetku naslednjega šolskega leta. Poudarila je
tudi odgovornost, ki jo prevzema šola z izvajanjem nadstandardnih dejavnosti. Šola dosledno
upošteva vsa pravila, priporočila in skupaj z vaditelji in učitelji maksimalno poskrbijo za
varnost učencev. Zavedajo se finančnega bremena za starše in kjer zaznajo ta problem, ga
skušajo (pomagati) rešiti.
Člani sveta staršev so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 5/3: Svet staršev daje soglasje k okvirnemu programu nadstandardnega programa.
Ad 5)
Člani sveta staršev niso imeli pripomb, predlogov na uresničevanje vzgojnega načrta šole. V
kolikor se bodo pojavile pobude za spremembe vzgojnega načrta, jeseni ali kasneje, se bodo
predlogi sprememb obravnavali, vzgojni načrt pa po potrebi spremenil.
Članica sveta staršev in predstavnica staršev v svetu šole je predstavnikom staršev s seje sveta
šole prenesla kratko poročilo o izvajanju nekaterih vzgojnih ukrepov; za mediacijo še ni velikega zanimanja, ko pa so se učenci zanjo odločili, je bila praviloma uspešna.
Ad 6)
Predsednik sveta staršev je predstavil predlog učiteljice likovne vzgoje, da material za
izvajanje pouka likovne vzgoje, ki ga za vse učence nabavi učiteljica, plačajo starši po
položnici (sedaj je denar zbirala učiteljica).
Člani sveta staršev so soglasno sprejeli naslednji
SKLEP 5/4:
1.
Svet staršev soglaša z nakupom materiala in potrebščin za likovno vzgojo za šolsko
leto 2011/12.
2.
Svet staršev soglaša, da znesek materiala in potrebščin za likovno vzgojo za šolsko
leto 2011/12 v višini 8 € na učenca poravnajo starši s položnico. Znesek naj se pridruži
znesku za plačilo prehrane na položnici za mesec junij 2011.
V nadaljevanju so se člani sveta staršev:
- seznanili s pritožbo (anonimno), ki se je nanašala na delo pri pouku naravoslovja v 7.
razredu; ter z obrazložitvijo načina reševanja, kot ga je podala ravnateljica na svetu
šole;
- seznanili z zapisom, ki je bil poslan članici sveta staršev in v katerem mama petošolca
navaja, da je zmanjkalo malic za učence, ki so šli 6. junija na izlet v Bistro. Razen tega
so bile žemlje različno velike in salame v njih različne. Učenci svojih malic niso imeli,
ker so starši podpisali, da dobijo otroci malico v šoli in druge hrane ni potrebno jemati
s sabo. Ker mama navaja, da se tak problem – ko je bilo šolske malice premalo in
vsebina malic ni bila enaka – ni pojavil prvič, svet staršev naslavlja to vprašanje na
vodstvo šole;
- seznanili, da je bila na predstavnika sveta staršev naslovljena prošnja nekaterih staršev,
naj na sejo sveta staršev posreduje vprašanje, zakaj so rezultati NPZ-jev tako slabi;
svet staršev zato želi interpretacijo rezultatov NPZ in primerjavo le-teh s slovenskim
povprečjem;
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-

seznanili z obvestilom predstavnika staršev 9. razredov, da bodo imeli zaključni
razredi drugi teden, 15. 6. 2011, valeto. Program bo potekal v Kosovelovem domu,
podelitev spričeval in zakuska bo na šoli, plesa ne bo. Odbor za valeto, ki so ga
oblikovali, zbira sponzorska sredstva. Ker pa se zgodi, da dobijo sponzorska sredstva
včasih prepozno, odbor predlaga, da taka sredstva ostanejo v fondu za organizacijo
valete naslednji generaciji.

Svet staršev je soglasno sprejel naslednji
SKLEP 5/5: Svet staršev predlaga, da se sponzorska sredstva za organizacijo valete porabijo
namensko - za valeto; če prispejo na račun prepozno, naj se namenijo za
organizacijo valete naslednji generaciji.
Ob koncu seje sveta staršev je bilo oblikovano mnenje, da je svet staršev premalo aktiven.
Premalo je pobud, informacije prehajajo prepočasi ali sploh ne, veliko stvari starši rešujejo
individualno, čeprav bi jih mogoče lažje, hitreje in bolj učinkovito reševali na splošni ravni.
Seje sveta staršev naj se sklicuje pogosteje.
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 17. 50 uri.
Zapisala:
Damjana Škapin

Predsednik sveta staršev:
Ljubo Mijatović

3

