ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V PONEDELJEK, 4. MARCA 2013,
OB 17. URI V UČILNICI LIKOVNE VZGOJE.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo
štirinajst staršev, trije so se opravičili.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
Letno poročilo, Samoevalvacija, Finančni načrt.
Analiza vzgojno - izobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju.
Spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013.
Šolski sklad.
Razno.

K 1. točki)
Predsednica sveta staršev Dušanka Bratuša je prebrala zapisnika prejšnjih dveh sestankov,
z dne 26. novembra 2012 in 3. januarja 2013.
Ravnateljica je svet staršev seznanila, da je anketa o šolski prehrani objavljena na spletni
strani šole.
Anketa bo javno dostopna cel mesec marec.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki)
Ravnateljica je svetu staršev predstavila letno poročilo s poudarkom na finančnem delu za
leto 2012, finančni načrt za leto 2013, ki je nastal na osnovi razpoložljivih podatkov in
samoevalvacijsko poročilo šole na temo Razvojnega načrta in njegovega uresničevanja na
sredini petletnega obdobja.
K 3. točki)
Ravnateljica je predstavila analizo vzgojno - izobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem
obdobju š. l. 2012/2013.
Starši so analizo prejeli kot gradivo ob vabilu na svet staršev in je priloga zapisniku.
K 4. točki)
Ravnateljica je predstavila dopolnitve Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013:
a) Sodelovanje v projektu Comenius za obdobje 2012 – 2014 na temo Skrivnost
Newtonovega jabolka. V projektu sodeluje osem evropskih držav: Estonija, Poljska,
Švedska, Nemčija, Španija, Italija, Turčija in Slovenija. Glavni cilj je program in
mobilnosti učencev in učiteljev v tuje države.
b) Sodelovanje v raziskavi Pedagoškega inštituta z naslovom ICILS 2013 –
mednarodna študija o računalniški in informacijski pismenosti za učence 8. razredov,
učitelje, strokovne delavce in ravnatelje.
Svet staršev je podal pozitivno mnenje k dopolnitvi letnega delovnega načrta za šolsko leto
2012/2013.
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K 5. točki)
Ravnateljica je svetu staršev pisno predložila finančno poročilo šolskega sklada za leto
2012.
Gradivo je priloga zapisniku.
K 6. točki)
6.1 ga. Bratuša je starše seznanila in razdelila gradivo Centra šolskih in obšolskih
dejavnosti za šole v naravi in s koriščenjem njihovih kapacitet za družine v času
počitnic.
6.2 ga. Radolli je izpostavila vprašanje, ki se je pojavilo na roditeljskem sestanku 6. a v
zvezi s prepovedjo zadrževanja učencev pred šolo po končanem pouku. Ali ima šola ta
člen opredeljen v Pravilniku o šolskem redu.
Odgovor:
Šola ima del pravil urejenih tudi v Hišnem redu. V Hišnem redu pod točko 4. je
opredeljena uporaba šolskega prostora – tudi odhajanje učencev iz šole.
(Hišni red se nahaja na spletni strani šole).
Od učencev po končanem pouku zahtevamo, da zapustijo šolski prostor zaradi
zagotavljanja varnosti.
6.3 ga. Jokić je povprašala ali bi se lahko letos tudi učenci 3. razredov udeležili počitniškega
varstva na OŠ Martina Konšaka.
Odgovor:
Letos naša šola ni več partnerska šola z OŠ Martina Konšaka v projektu Popestrimo
šolo, ker smo se sami prijavili na isti projekt in nismo bili izbrani.
Tako letos med poletnimi počitnicami počitniškega varstva za naše učence na sosednji
šoli ne bo.
6.4 ga. Gabrijan je predlagala in opozorila na naslednje:
-

-

starši v razredu naj bodo seznanjeni s tistimi učenci s posebnimi potrebami, ki zaradi
svojih motenj prispevajo k drugačni dinamiki dela v razredu,
ali je urejeno segrevanje v učilnici likovne vzgoje v popoldanskem času, ker je bilo na
prejšnjem sestanku sveta staršev v učilnici mrzlo.
Odgovor:
Segrevanje likovne učilnice je urejeno, saj smo prešli iz avtomatike na ročno
nastavitev gretja.
ali obstaja možnost zunanjega izvajalca za pouk nemščine, ki je plačljiva v 1. in 2.
razredu,
izrazila je željo, da bi proti koncu šolskega leta učitelja nemščine in angleščine kot
interesne dejavnosti v 2. razredu pripravila za starše učno uro.
Odgovor:
Vsako leto (na začetku šolskega leta) da več jezikovnih šol ponudbo in nudi vpis
učencev v tečaj nemščine in angleščine. Če je prijav dovolj se tečaj izvede v šoli
(kriterij je odvisen od jezikovne šole).
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Na šoli nudimo vsem učencem enake možnosti tudi pri poučevanju jezika (brezplačna
dostopnost) v 1. in 2. razredu z glavnim namenom vzbujanja veselja do jezika.
Proti koncu šolskega leta bosta učitelja nemščine in angleščine pripravila odprto učno
uro za starše (2. razred).
6.5 ga. Iljevec je prenesla pripombe nekaterih staršev z roditeljskega sestanka 8. a na
delo profesorice Suzane Hebar pri angleščini. Pripombe so se nanašale na mnenje
staršev, da je premalo poudarka na učni snovi.
Odgovor:
Ravnateljica je opozorila na postopek reševanja nesporazumov – pogovor starša z
učiteljico.
6.6 go. Peršin je zanimalo, ali imamo mikrovalovno pečico na šoli, za segretje kosila, kadar
pridejo učenci na kosilo zelo pozno (okrog 14. ure).
Odgovor:
Mikrovalovne pečice nimamo, imamo toplovodno linijo, ki bi morala obdržati
temperaturo hrane.
6.7 ga. Bratuša in ga. Žiger sta predlagali glede na izkušnje iz drugih šol, da bi organizirali
skupne pogovorne ure učiteljev predmetne stopnje v enem prostoru, kjer bi starši imeli
možnost hitre dostopnosti do učiteljev. Sedaj se namreč dogaja, da starši otrok pridejo
ponavadi le do razrednika, do ostalih učiteljev, ki tudi poučujejo njihovega otroka pa ne
(sploh, če je ta učitelj razrednik drugemu razredu).
Odgovor:
Takšne pogovorne ure bomo organizirali v četrtek, 14. marca 2013.
6.8 ga. Kohek je povedala, da bo 6. b imel sestanek 14. marca z namenom izboljšanja
medsebojnih odnosov.

Sestanek je bil zaključen ob 19.00 uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta staršev:
Dušanka BRATUŠA
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