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ZAPISNIK

1. SEJE SVETA STARŠEV, dne 29. septembra 2010 ob 18.00 v veliki zbornici

PRISOTNI: 1.a - Matej Kenda, 1.b - Ana Makovec, 1.c - Zvezdana Čarga Šav1i, 1.d -
Metod Leban, 2.a - Alenka Lednik, 2.b - Nada Bellomo, 2.c - Suzana Konec, 2.d - Metod
Leban, 3.a - Barbara Klinkon, 3.b - Mateja Leban, 3.c - Zvezdana Čarga Šavli, 3.d - Metod
Leban, 4.b - Edo Kozorog, 4.c - Vlasta Brešan Črv, 5.a - Irena Sovdat, 5.b - Janez Urbas, 5.c
- Vlasta Brešan Črv, 6.a - Katja Gaberšček, 6.b - Barbara Kutin, 6.c - Bruna Benedejčič, 8.a
- Mojca Krofič, 8.b - Aleš Bizjak, 8.c - Sonja Kragelj, 9.a - Nataša Gabršček, 9.b - Jerica
Klobučar, 9.c - Sandra Panjtar, OŠPP-NIS 2/4/6 - Matjaž Božič, OŠPP-NIS 7/8/9 -
Valentina Žbogar, ppz IIT.IN.N. - Leonida Humar;

ODSOTNI: 4.a - Ingrid Pentek (opr.), 7.a - Nevenka Mermolja (opr.), 7.b - Florjana
Podgornik, ppz -1.11I. - Tatjana Leban, PPt 11.11I1.(opr.) - Dijana Bevk (opr.);

VABLJENI: Vladimir Mavri - ravnatelj, Alenka Kragelj - pomočnica ravnatelja (opr.), Judita
Špolad - pomočnica ravnatelja, Renata Perinčič - pedagoginja

DNEVNI RED:
1. Potrditev predsednika Sveta staršev
2. Potrditev zapisnika 6. seje Sveta staršev
3. Predstavitev in obravnava Realizacije LDN za šolsko leto 2009110
4. Predstavitev in obravnava LDN za šolsko leto 2010/11
5. Predstavitev ankete o nasilju
6. Šolska prehrana
7. Razno

AdI
Za predsednico Sveta staršev je bila predlagana ga. Nataša Gabršček, za namestnico pa ga.
Zvezdana Čarga Šavli.
Sklep: Ga. Nataša Gabršček je bila z dvigom rok soglasno potrjena za predsednico Sveta
staršev. Ravno tako so potrdili namestnico predsednice ga. Zvezdano Čarga Šavli.

Ad2
Na zapisnik 6. seje Sveta staršev ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik 6. seje Sveta staršev je bil z dvigom rok soglasno potrjen.

Ad3
Na Realizacijo LDN za šolsko leto 2009/10, ki jo je z diaprojekcijo predstavil ravnatelj, g.
Vladimir Mavri, ni bilo pripomb.
Sklep: Realizacija LDN za šolsko leto 200911O je bil z dvigom rok soglasno potrjena.



Ad4
LDN za šolsko leto 2010111 je predstavil ravnatelj, g. Vladimir Mavri. Ga. Nataša Gabršček
je vprašala, če bo za starše organizirano kakšno predavanje. Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je
obljubil, da bo predloge poslal članom Sveta staršev po e-pošti. Drugih pripomb ni bilo.
Sklep: LDN za šolsko leto 2010111 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.

Ad5
Primerjavo anket o nenasilju iz šolskega leta 2004/05 in 2009/10 je predstavila pedagoginja,
ga. Renata Perinčič. Iz primerjave je bilo razvidno, da je na šoli manj nasilja, da učenci bolj
zaupajo učiteljem, se večkrat nanje obrnejo, saj vedo, da od njih lahko pričakujejo pomoč.
Pedagoginja je zatrdila, da bomo na šoli učence še vzpodbujali v tej smeri, saj je tudi program
razrednih ur tako naravnan. Starši so predlagali doslednost pri vikanju odraslih oseb.
Ravnatelj je pojasnil, da smo letos z vikanjem začeli že v 1. razredu. Zanimalo jih je tudi, če
vsi učenci sodelujejo v razgovoru na razrednih urah. Pedagoginja je pojasnila, da so razredne
ure organizirane v obliki delavnic, tako da lahko vsi učenci sodelujejo. Starši so tudi
ugotavljali, da permisivna vzgoja ni dobra, menili so še, da bi na MŠŠ morali razmišljati o
strožjem (starem) kaznovanju otrok. Predlagali so izobraževanje za starše o tej problematiki.

Ad6
Ravnatelj, g. Vladimir Mavri je povedal, da imamo vsi - šola in starši - težave z odjavami in
prijavami šolske prehrane. Povedal je, da bo v kratkem na uporabo telefonska tajnica, kjer
bodo starši lahko pustili sporočilo, še vedno bo to možno tudi na e-pošti in SMS na šolski
mobi. Za prihodnost pa načrtujemo evidentiranje z magnetno kartico.
Starše je zanimalo, ali dobivajo učenci 1. in 9. razreda količinsko enako malico. Ravnatelj je
pritrdil. Zanimivo pa je, da so ga učiteljice 1. razreda opozorile, da po dodatek največkrat
hodijo njihovi učenci.
Starše je zanimalo, ali nabavljamo eko živila. Ravnatelj jim je odgovoril, da dobimo sadje iz
Volč, meso in mlečne izdelke pa iz Kmetijske zadruge Tolmin. Dodal je še, da učenci
marsikatere hrane, ki velja za zdravo, ne jedo, zato je veliko ostankov. Starši so predlagali, da
bi učenci imeli na voljo neokisano solato, saj nekateri otroci ne marajo kisa. Ravnatelj je
obljubil, da bo njihov prelog posredoval komisiji za sestavo jedilnikov.

Ad7
• Starši so pohvalili delo učitelj ic 1. razreda.
• Na vprašanje staršev, kako klubi sporočajo šoli o odsotnosti vključenih učencev v

primeru tekem, je ravnatelj odgovoril, da morajo za opravičila poskrbeti starši.
• Starši so dali predlog, da se naslednjič pripravi skupen roditeljski sestanek (posebej za

nižje razrede, posebej za višje razrede), kjer bi v prvem delu bilo predavanje (s tem bi
pritegnili več staršev k prisotnosti), v drugem pa sestanek po razrednih skupnostih.

• Ga. Nataša Gabršček je pripomnila, da je delovni zvezek za slovenski jezik zelo malo
izpolnjen (20%). Svet staršev je pred leti sprejel sklep, da morajo biti delovni zvezki
izpolnjeni vsaj do polovice. Ravnatelj je odgovoril, da bo informacijo preveril in ji
odgovor posredoval.

• Ga. Nataša Gabršček je povedala, da so vsi zapisniki Sveta staršev na šolski internetni
strani.

S sejo smo zaključili ob 19.30.
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