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ZAPISNIK 1. SEJESVETA STARŠEVOŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN,

dne 26. septembra 2012 ob 19.00 v veliki zbornici

OŠ Franceta Bevka Tolmin

PRISOTNI: La Tjaša Pavlovič, 1.b Florjan Leban, 1d, 3.d in 4.d Bogdan Volarič, 2.a Matej Kavčič,

2.b Martina Špolad Leban, 3.b Ana Makovec, 4.a Alenka Lednik, 4.c in S.c Suzana Konec,

S.a Barbara Klinkon, 6.a Martina Leban, 6.b Sabina Kenda, 7.a Darinka Šturm, 7.b Janez Urbas,

8.a Anka Zuza, 8.b Matej Kenda, 8.c Bruna Benedejčič, 9.b Ervin Pagon, 1e/3e/4e Matjaž Božič,

I/III/IV IV Dijana Bevk, 1/11 Renata Jelinčič, II/IV IV Nika Humar

OPRAViČENO ODSOTNI: 1.c in 2.c Anka Šavli, 3.c Zvezdana Čarga Šavli, 4.b Dražen Vukušič,

S.b Andrejka Pisk Rutar, 9.a Nataša Klobučar Štrancar

ODSOTNI: 3.a Suzana Perič, Se/7e/8e Karmen Božič, 6e/ge Andreja Peternelj

VABUENI: Vladimir Mavri-ravnatelj, Renata Perinčič-pedagoginja, Alenka Kragelj-pomočnica ravnatelja,

Judita Špolad-pomočnica ravnatelja.

Sejo je v začetku vodil ravnatelj, g. Vladimir Mavri, po izvolitvi predsednice Sveta staršev je sejo vodila

predsednica, gospa Tjaša Pavlovič,

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Izvolitev predsednika Sveta staršev in njegovega namestnika
3. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev

4. Pregled izvajanja sklepov in priporočil prejšnje seje Sveta staršev

5. Predstavitev in obravnava Realizacije LDN za šolsko leto 2011/2012

6. Predstavitev in obravnava LDN za šolsko leto 2012/2013
7. Informacija o investicijah

8. Pripombe staršev na roditeljskih sestankih
9. Razno



AdI
Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je ugotovil, da je sklepčnost za ugotovljena, saj je bilo prisotnih 21 od 29-ih

članov Sveta staršev.

Člani Sveta staršev so z dvigom rok soglasno sprejeli predlagan dnevni red.

Ad2
PO obravnavi je bila za predsednico Sveta staršev izvoljena ga. Tjaša Pavlovič, za dva predstavnika v Svet

zavoda pa ga. Ana Makovec in ga. Dijana Bevk.

Člani Sveta staršev so z dvigom rok soglasno potrdili gospo Tanjo Pavlovič za predsednico Sveta staršev

in gospo Ano Makovec ter gospo Dijano Bevk za predstavnici v Svet zavoda.

Ad3

Pripomb na zapisnik 4. seje Sveta staršev ni bilo.

1. sklep: Zapisnik 4. seje Sveta staršev je bil z dvigom rok članov Sveta staršev soglasno sprejet.

Ad4
Starše je zanimalo, ali je ravnatelj kaj ukrepal pri učiteljih glede popoldanskih pogovornih ur, ker so

nekateri starši še vedno preveč časa pri učitelju in zato starši, ki čakajo ne pridejo na vrsto.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da se je z učitelji pogovoril, vendar odločitve ne moremo sprejeti

mi, temveč starši. Predlagal je, da se sprejme sklep, koliko časa so lahko starši največ pri učitelju.

2. sklep: Starši so pri učitelju na popoldanskih pogovornih urah lahko največ 15 min.

Ad5

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je predstavil Realizacijo letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012.

Na predstavljeno ni bilo pripomb.

3. sklep: Realizacija letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012 je bila z dvigom rok članov Sveta
staršev potrjena.

Ad6

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je predstavil Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013 z vzgojnim načrtom.

Na predstavljeno ni bilo pripomb.

4. sklep: letni delovni načrt za šolsko leto 2012/2013 z vzgojnim načrtom je bil z dvigom rok članov

Sveta staršev potrjen.

Ad7

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je predstavil investicije, ki jih je Občina izvajala na šolski zgradbi med

poletnimi počitnicami. Prenovili so streho in dodali 20 cm izolacije ter v vseh učilnicah na višji stopnji

kupili novo pohištvo, čakamo še na vgradnjo svetlobnih jaškov v večnamenskem prostoru.

Načrtovana je še nabava novih klopi za v obnovljene učilnice na višji stopnji.

Starše je zanimalo, če so načrtovane tudi investicije za podružnično šolo na Kamnem.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da se mora najprej zaključiti investicija strehe z dokončnimi

obračuni, nato se bomo lahko pogovarjali z Občino za nadaljnje investicije, tudi za investicije na
Podružnični šoli na Kamnem.

V pripravi je tudi projekt za obnovo fasade, ki naj bi se jo obnovilo v roku dveh let.

V zelo slabem stanju so tudi sanitarije na centralni šoli in o tem so obveščeni tudi na Občini.



Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da se mora najprej zaključiti investicija strehe z dokončnimi

obračuni, nato se bomo lahko pogovarjali z Občino za nadaljnje investicije, tudi za investicije na

Podružnični šoli na Kamnem.
V pripravi je tudi projekt za obnovo fasade, ki naj bi se jo obnovilo v roku dveh let.

V zelo slabem stanju so tudi sanitarije na centralni šoli in o tem so obveščeni tudi na Občini.

Ad8
Starši so imeli pripombo na prihod in odhod avtobusov v smeri Kamno, Poljubinj in Žabče.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da bo s 1. 10.2012 prišlo do sprememb voznih redov, in sicer:

avtobus bo iz Kamna peljal ob 7.05 prihod v šolo ob 7.20,

avtobus, za smer v Volče bo peljal izpred šole ob 13.25.
Na željo staršev se lahko avtobus, ki pelje iz Poljubinja prestavi na 7.20 in bodo učenci v šoli ob 7.25.

Kombi, ki vozi učence iz Žabč v šolo, žal ne more spremeniti voznega reda.

5. sklep: Odhod avtobusa, ki vozi iz Poljubinja v Tolmin, se prestavi na 7.20.

Starši so imeli pripombo na skupine podaljšanega bivanja, ker se učenci prevečkrat selijo.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da se od sedaj dalje učenci med vajami pevskega zbora nič več

ne družijo, menjajo se le učiteljice. Do težav je prišlo, ker so na Ministrstvu za izobraževanje, znanost,

kulturo in šport odobrili manj ur za poučevanje v oddelkih podaljšanega bivanja, čeprav otrok, ki

obiskujejo podaljšano bivanje ni bistveno manj.

Starše je zanimalo, kako se bo pri pouku izvajala diferenciacija, kako bo potekalo delo v manjših učnih

skupinah.
Pedagoginja, ga. Renata Perinčič, je pojasnila, da se je spremenil 40.člen Zakona o osnovni šoli, ki govori

o diferenciaciji in organizaciji pouka v manjših učnih skupinah. Organizacija pouka v manjših učnih

skupinah je v pristojnosti šole, zato smo se odločili, da bomo odločitve o izbrani ravni zahtevnosti

staršev v maju v preteklem šo \.letu upoštevali. Tako smo v 8. in 9.razredu pri matematiki oblikovali

manjše učne skupine glede na izbrano raven zahtevnosti, pri slovenščini in angleščini pa bo pouk

potekal v heterogenih manjših učnih skupinah.

Starši so imeli pripombe na razdeljevanje popoldanske malice v podaljšanem bivanju. Vsa malica je v

eni posodi na hodniku in otroci brskajo in sami vzemajo matice iz posode.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri - popoldansko malico bo razdeljena za vsak oddelek podaljšanega bivanja

posebej v svoji posodi.

Starše je zanimalo do kdaj morajo objavit obroke, da so oproščeni plačila.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je pojasnil, da je malica pravočasno odjavljena, če je odjavljena vsaj en

dan prej do devete ure.

Popoldanska malica in kosilo sta pravočasno odjavljeni, če sta odjavljeni do devete ure tekočega dne.

Starši so pripomniti, da nekateri učenci, ki imajo osem ur, nimajo možnosti pojesti kosila.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, bo obvestil učitelje, da bodo ti učenci jedli kosilo po 6. uri.

Starši so opozorili, da so pred zapornico parkirani avtomobili in zato starši otrok s posebnimi potrebami
ne morejo pripeljati do vhoda v šolo.

Na parkirišču je velikokrat gneča, ker starši parkirajo na dovozu. Ali je mogoče kako ukrepat?



pišejo nalogo oz. se učijo. Poskrbeli bomb za nadzor. Prosil je starše, da se s svojimi otroki pogovorijo, da

ne zapuščajo šole med prosto uro.

Starše je zanimalo, če bi lahko šola kako vplivala na to, da bi se pouk pričel kot prejšna leta ob 7.10 in ne

ob 7.30, kot je Ministrstvo predpisalo to šolsko leto. Mogoče s kakšnimi peticijami?

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da je govoril z Ministrstvom in ravnatelji drugih šol. Vendar

nobeni osnovni šoli niso odobrili začetka pouka ob 7.10.

Starši so pripomnili, da je za nekatere prevelik strošek šola v naravi, ker se organizira vsako leto in so

nekateri učenci v šoli v naravi konec šolskega leta in drugo leto v začetku šolskega leta. Ali bi lahko

organizirali vsako drugo leto šolo v naravi?

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da glede na številčen vpis učencev v šolo v naravi letos še poteka
v vseh razredih, v bodoče pa se lahko dogovorimo drugače.

Starše je zanimalo, zakaj se kulturnih prireditev ne udeležujemo v Glasbeni šoli?

Pomočnica ravnatelja, ga. Alenka Kragelj, je povedala, da nam Glasbena šola To/min ponuja njihov

program, za katerega bi morali učenci plačati 4€, zato raje peljemo učence v Ljubljano, da si ogledajo

predstave v Cankarjevem domu in Operi in jim tako predstavimo kulturne ustanove, katere nekateri

učenci drugače nimajo možnosti obiskati. Strošek predstav je za učence enak kot na Glasbeni šoli v

Tolminu.

Ad9

Ravnatelja, g. Vladimirja Mavrija, je zanimalo menje staršev glede malice, ko imajo učenci dneve

dejavnost. Ali naj šola organizira malico ali bodo učenci ob dnevih dejavnostih sami od doma prinesli

malice in jim za tisti dan šola odjavi malice?

Starši so predlagali, da bodo učenci ob dnevu dejavnosti sami od doma prinesli malice.

6. sklep: Učenci ob dnevih dejavnosti sami od doma prinesejo ma/ice, za odjavo šolskih malic poskrbijo

na šoli.

Ravnatelja, g. Vladimirja Mavrija, je zanimalo mnenje staršev glede prevozov učencev ko gredo na

ekskurzije. Ali se organizira prevoze čez Novo Gorico ali čez Idrijo. Razlika prevoza je 350€.

Starši so se odločili, da naj prevozi potekajo vedno čez Idrijo.

7. sklep: Prevozi učencev na ekskurzije se organizirajo vedno skozi Idrijo.

Seja Sveta staršev je bila zaključena ob 20.30.

Zapisničarka:

Manca Janež
Predsednica Sveta staršev:

Tjaša Pavlovič


