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Tolmin, 18.2.2010 

 

ŠOL.L.2009-10 

 

ZAPISNIK 2. seje Sveta staršev OŠ Franceta Bevka Tolmin,  ki je bila v četrtek, 

17.2.2010,  ob 19. uri 

 

 

 

Prisotni: Vladimir Mavri, ravnatelj, Alenka Kragelj, pomočnica ravnatelja, Renata Perinčič, 

pedagoginja, in člani sveta staršev (glej prilogo) 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika1. seje Sveta staršev OŠ Franceta Bevka Tolmin 

2. Uspeh v prvem redovalnem obdobju 

3. Vzgojna problematika 

4. Predstavitev samoevalvacijskega poročila 

5. Ustanovitev šolskega sklada 

6. Obravnava Poslovnika Sveta staršev 

7. Mnenja in predlogi 

 

Na seji je bilo prisotnih 19 članov sveta staršev (od 30), kar je zadostovalo za sklepčnost seje. 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev, gospa Nataša Gabršček.   

 

 

K1: 

 

Predsednica je starše prosila, da potrdijo zapisnik 1. seje Sveta staršev . Predstavnica  sveta 

staršev je opozorila, da njen predlog za ustanovitev komisije za sestavljanje jedilnikov ni bil v 

zapisniku niti omenjen. Sprejet je bil sklep, da se zapisnik  dopolni s tem predlogom . Tako 

dopolnjen zapisnik je bil soglasno sprejet. 

 

K2: 

 

Renata Perinčič, pedagoginja, je predstavila doseţen uspeh po prvem ocenjevalnem obdobju. 

Izdelana analiza je priloga tega zapisnika. 

 

Starši so se v preteklem obdobju pritoţevali nad delom in odnosom učiteljice angleškega 

jezika . Vladimir Mavri, ravnatelj, jih je vprašal, kako so v tem šolskem letu zadovoljni z 

njenim poučevanjem. Dva predstavnika staršev, katerih otroka obiskujeta višji razred, sta 

odgovorila, da nimata pripomb, trenutno je bolje tudi v 5. razredu, kjer je bilo v tem šolskem 
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letu ţe potrebno posredovati. Ravnatelj je dodal, da se reševanje problematike, v katero je 

aktivno posegla svetovalka  Zavoda za šolstvo Nova Gorica, nadaljuje. 

 

K3: 

 

Pedagoginja je starše seznanila tudi z vzgojno problematiko, ki se je še izraziteje pojavila v 

tem šolskem letu. Za mlajše učence je značilno slabše sprejetje socialnih veščin, posledice 

tega so neupoštevanje pravil, nestrpnost do sošolcev, nemir, slaba motivacija. 

V višjih razredih je veliko motenja pouka, medsebojne agresije, neupravičenih izostankov. 

Dodala je, da so o vsem tem obveščeni starši, če nam le-ti prisluhnejo, je problem veliko laţje 

rešljiv. 

 

V zvezi s tem se je med starši razvil razgovor, med drugimi so poudarili, da so temu vzrok vse 

večje pravice, ki jih imajo otroci, in njihova razvajenost. 

 

K4: 

 

Ravnatelj je staršem predstavil samoevalvacijsko poročilo Samoevalvacija dela in doseţkov 

2005-2009. Del tega je bila tudi anketa o šoli v naravi, ki so jo učenci zelo pozitivno ocenili. 

Na predstavitev starši niso imeli pripomb. 

 

K5: 

 

Ţarko Trušnovec je predstavil delovanje šolskih skladov in predlagal, da ga ustanovimo tudi 

pri nas.  Starši so pobudo dobrovoljno sprejeli in jo soglasno potrdili. Strinjali so se, da svetu 

zavoda predlagamo ustanovitev  Šolskega sklada OŠ Franceta Bevka Tolmin. 

 

Sklad ima več funkcij; z donacijami in prostovoljnimi prispevki lahko pomagamo socialno 

šibkim učencem, starši lahko z nakazili poskrbijo za nadstandardni program, omogočeno je 

tudi razredno varčevanje. Sklad upravljajo štirje predstavniki zaposlenih,  trije predstavniki 

staršev in eden ustanovitelja, potrdi pa ga svet šole. Izbrani predstavniki iz vrst sveta staršev 

so: Maja Kristan, Suzana Konec in Valentina  Ţbogar. 

 

K6: 

 

Nataša Gaberšček, predsednica, je predstavila pripombe, ki jih je imela na Poslovnik Sveta 

staršev. Predlagala je,  da bi bil mandat članov enoleten z moţnostjo podaljšanja in da bi vsi 

člani, tudi ona, imeli namestnika. Kot moţnega namestnika je predlagala Iva Tuta, ki bo o 

sprejemu kandidature še razmislil. Ostale starše je ponovno prosila za pripombe, ki jih lahko 

posredujejo do naslednje seje. 

 

K7: 

 

Predsednica je predstavila peticijo staršev iz Radovljice, naslovljeno na MŠŠ,  s katero ţelijo 

zniţati normativ učencev v oddelku iz sedanjih 28 na 24 . Podpise zbirajo še do konca 

februarja. 

 

Predlogi – pripombe  staršev: 

- o vseh izrednih stroških naj bodo starši predhodno obveščeni 

- v primeru snega naj bo dostop do šole bolje očiščen 
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- jutranji avtobus iz smeri Ljubinj zamuja 

- pripomba, ker naši učenci in učitelji niso sodelovali na sadjarski razstavi, ki je bila 

organizirana v Tolminu 

- izbira dejavnosti zadnjega športnega dneva je bila zelo draga  

 

 

Ravnatelj je poročal, da ţal ni dobil nobenega od izbranih predavateljev, ki naj bi izvajala 

predavanje za starše. Poskusili bomo povabiti koga drugega, vendar le takega, ki smo ga ţe 

poslušali in vemo, da je kvaliteten. 

 

 

 

Seja se je končala ob 21.20.  

 

 

 

 

 

Zapisničarka:        Predsednica Sveta staršev: 

          

Alenka Kragelj       Nataša  Gabršček 

 

 

 

 


