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Tolmin, 28. 09. 2011 Šolsko leto 2011/2012

Zapisnik 1. seje Sveta staršev osnovne šole Franceta Bevka Tolmin, ki je bila v sredo,
28. 09. 2011 ob 19. uri

Sejo je začel ravnatelj Vladimir Mavri, po izvolitvi predsednika pa je sejo vodil predsednik, gospd
Edo Kozorog.

Prisotni: glej prilogo

Vabljeni: Vladimir Mavri, ravnatelj, Alenka Kragelj, Judita Špolad, pomočnici ravnatelja, Renata
Perinčič, pedagoginja

Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika Sveta staršev in drugega predstavnika Sveta staršev v Svetu zavoda.
2. Potrditev zapisnika 4. seje sveta staršev
3. Predstavitev in obravnava realizacije LDN za šolsko leto 2010/2011
4. Predstavitev in obravnava LDN za šolsko leto 2011/2012
5. Finančno poročilo in investicije
6. Pripombe staršev na roditeljskih sestankih
7. Razno

Ki
POobravnavi je bil za predsednika Sveta staršev predlagan gospod Edo Kozorog, za drugega
predstavnika v svet zavoda pa gospa Tatjana Leban.

Sklep: prisotni so soglasno potrdili za predsednika gospoda Eda Kozoroga, za drugega
predstavnika v svet zavoda pa gospo Tatjano Leban.

K2
Sklep: prisotni so brez pripomb soglasno potrdili dnevni red in zapisnik 4. seje sveta
staršev.

K3
Ravnatelj Vladimir Mavri je predstavil Realizacijo LDN za šolsko leto 2010/2011. Na predstavljeno
ni bilo pripomb.



K4
Ravnatelj Vladimir Mavri je predstavil LDN za šolsko leto 2011/2012. Starši so imeli pripombe na
dežurstvo učencev med odmori. Pomisleki so bili predvsem glede zrelosti učencev za to nalogo in
mogočih zamer med učenci zaradi tožarjenja. Izpostavljene pa so bile tudi pozitivne strani le
tega - navajanje na odgovornost in skrb za svoj razred.
Pripomba je bila tudi na urnik pogovornih ur - 15.00 ura prezgodaj.

Sklep: dežurstvo učencev med odmori se izvaja poskusno do februarja, ko bo 2. seja
sveta staršev. Pred to sejo izvesti anketo med učenci in z rezultati seznaniti starše.
Dežurstvo bomo ukinili, če bi prišlo do kakršnih koli težav ali zapletov. Glede urnika
pogovornih ur se starši pogovorijo na roditeljskih sestankih.

K5
Ravnatelj Vladimir Mavri je predstavil trenutno finančno stanje glede ukinitve določenih finančnih
sredstev s strani MŠŠ in Občine Tolmin. Na osnovi le tega je ravnatelj predlagal prispevek staršev
v višini od 5,0 do 10,0 evrov na učenca za fotokopije in papir. Po razpravi so starši potrdili
prispevek v višini 5,0 evrov na leto. O potrebi po dodatnem prispevku bomo odločali na 2. seja
sveta staršev.

Sklep: straši so soglasno potrdili prispevek v višini 5,0 evrov za fotokopije in papir ter
da bodo o nadaljnem prispevku v višini 5,0 evrov odločali glede na finančno stanje
šole na 2. seji sveta staršev v februarju.

K6
Eden izmed staršev je imel pripombo na obisk Živalskega vrta učencev 6. razreda. Predlagal je
raje obisk Hiše eksperimentov.
Sklep: če bo Hiša eksperimentov prosta, lahko zamenjamo obisk Živalskega vrta z
njo.

Drugi predstavnik je vprašal, ali bi se učenci 4. in 5. razreda med glavnim odmorom lahko
zadrževali na hodniku ali na dvorišču.
Sklep: ravnatelj - skupaj z učiteljicami bomo pogledali, kaj se da narediti.

Predstavnik je imel pripombo na čistočo stranišč.
Sklep: ravnatelj - poskusiti s čiščenjem stranišč po glavnem odmoru.

Predstavnica staršev je imela pripombo na izvajanje braine značke. Glede na to, da jo izvaja
samo ena učiteljica, prihaja do gneče in učenci niti ne pridejo na vrsto za preverjanje BZ.
Sklep: ravnatelj - po potrebi bo BZ izvajalo več učiteljev.

Eden od staršev je podal ponudbo elektrarne Krško za ogled le te, v okviru te ponudbe ponujajo
tudi plačilo prevoza. Drugi predstavni pa je podal pobudo o spremembi in nadgradnji vzgojnih
ukrepov. Ravnatelj je pobudi sprejel in povedal, da ju bomo obravnavali na konferenci.

K7
Predsednik sveta staršev je imel pripombo na Poslovnik sveta staršev glede kompetene
predstavnikov sveta staršev.
Sklep: predsednik pripravi predlog sprememb Poslovnika.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Zapisala: Alenka Kragelj


