ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V SREDO, 16. NOVEMBRA 2011,
OB 17. URI V UČILNICI NEMŠČINE.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo trinajst
staršev, eden se je opravičil.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Smernice zdravega prehranjevanja in šolska prehrana.
3. Tradicionalni slovenski zajtrk.
4. Šolski sklad
5. Pobude in predlogi.
6. Razno.
K 1. točki)
Predsednica sveta staršev Dušanka Bratuša je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne
20. septembra 2011.
Ravnateljica je povedala, da v lanskem šolskem letu pri pouku geografije v 8. razredu učenci
niso imeli delovnega zvezka, pri pouku slovenščine v 7. razredu pa so ga izpolnjevali.
Ga. Roškar je pripomnila, da je njen otrok reševal delovni zvezek iz slovenščine doma šele
proti koncu šolskega leta.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki)
G. Matej Pangerl, organizator prehrane, je staršem predstavil Smernice zdravega
prehranjevanja, ki so osnova za pripravo jedilnikov šolske prehrane. Hkrati jih je seznanil
tudi s projektom Shema šolsko sadje.
Ga. Gabrijan je prelagala, da bi vsaj enkrat tedensko v času dopoldanske malice učencem
ponudili mlečne izdelke kot so mlečni gris, mlečni riž in podobno.
G. Pangerl je odgovoril, da bo poskušal spremeniti jedilnik za dopoldansko malico tako, da
bodo enkrat tedensko učencem ponujeni predhodno našteti mlečni izdelki.
Dodatno vprašanje se je pojavilo glede popoldanske malice – ali učenci dobijo to kar je na
jedilniku ali kar je na dopoldanski malici ostalo.
Ravnateljica je odgovorila, da učenci, ki so naročeni na popoldansko malico, to malico po
jedilniku tudi prejmejo. Vse, kar ostane od dopoldanske malice pa ponudijo učencem,
predvsem predmetne stopnje.
K 3. točki)
G. Matej Pangerl je predstavil projekt Tradicionalni slovenski zajtrk, ki se bo odvijal na vseh
šolah v Sloveniji v petek, 18. novembra 2011. Poudaril je pomen zajtrka in uravnotežene
prehrane. Predstavil je gradivo, ki ga bodo učitelji uporabili pri obravnavanju teme o
prehrani.
Ga. Kolmanič je opozorila na možnost alergije na med.
K 4. točki)
Ravnateljica je predstavila delovanje šolskega sklada s programom in delno realizacijo v letu
2011 in predlog programa za leto 2012.
Gradivo je priloga zapisniku.
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Ravnateljica je svet staršev seznanila, da je potrebno imenovati novi upravni odbor šolskega
sklada, ki je sestavljen iz sedmih članov (štirje starši, trije delavci šole). Starše predlaga svet
staršev, delavce šole svet zavoda, upravni odbor šolskega sklada pa imenuje svet staršev.
Največ denarja v šolskem skladu se nabere s prispevki na bazarju in srečelovu, ki ga
organizira šola.
Ravnateljica je starše pozvala k darovanju proizvodov in storitev za srečelov.
G. Kumer je predlagal v program šolskega sklada nabavo poligona za spretnostno vožnjo.
Svet staršev je sprejel sklep, da staršem v mesecu decembru šola posreduje položnico v
višini 10 € kot prispevek za izvajanje letnega programa šolskega sklada.
K 5. točki)
Ga. Roškar je dala pobudo za večjo seznanitev učencev 8. razreda s programi srednjih šol
in pohvali dan, ki so ga učenci preživeli na SERŠ-u.
Ga. Cvetka Svilar, svetovalna delavka, je starše seznanila s poklicnim svetovanjem na šoli.
V okviru dnevov dejavnosti učenci obiskujejo različne srednje šole. Večkrat srednje šole tudi
vabijo na predstavitve svojih programov, o čemer so učenci obveščeni. Letos načrtujemo
izvedbo - tržnico poklicev, za skupno osem šol, kjer bo večje število srednjih šol predstavilo
svoje programe.
K 6. točki)
Ga. ravnateljica je svet staršev seznanila tudi s sestankom, ki ga organizira g. Igor Lukšič,
minister za šolstvo in šport, za predstavnike staršev, ki so v svetu šole.
Predstavniki staršev so gradivo že prejeli na domače naslove. Povedali so, da se noben
nima možnosti udeležiti tega sestanka v Ljubljani.
Ga. Kolmanič je svet staršev seznanila z usklajevanjem v okviru Zveze aktivov sveta staršev
Slovenije.
Ga. Gabrijan je pohvalila izvedbo predavanja g. Heliodorja Cvetka na starševskem večeru v
novembru in izvedbo kostanjevega piknika v oktobru.
Opozorila je na večjo ažurnost pri urejanju spletne strani.
Svet staršev je seznanila s predavanjem, ki se ga je udeležila na Svetovalnem centru o
domačih nalogah.
Ponekod so vsi starši v oddelku sprejeli sklep, da so domače naloge obvezne in s tem vsi
učenci opravljajo naloge.
Ga. Roškar je povedala, da učenci opravljajo domače naloge in izpolnjujejo delovne zvezke
bolj pri predmetih, kjer učitelji pregledajo delovne zvezke in si s tem učenci pridobijo tudi del
ocene pri predmetu.
Naslednji sestanek sveta staršev bo v februarju.
Sestanek je bil zaključen ob 19.15 uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta staršev:
Dušanka BRATUŠA

Priloge: Šolski sklad
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