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•
ZAPISNIK

2. SEJE SVETA STARŠEV, dne 1. marca 2011 ob 18.00 v veliki zbornici osnovne šole

PRISOTNI: La - Matej Kenda, 1.c - Zvezdana Čarga Šavli, 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.a - Ingrid
Pentek , 4.c - Vlasta Brešan Črv, 5.a - Irena Sovdat, 5.b - Janez Urbas, 5.c - Vlasta Brešan
Črv, 6.a - Alenka Kojič Uršič (namestnica), 6.b - Barbara Kutin, 7.b - Vera Čujec
(namestnica), 8.b - Aleš Mišič (namestnik), 8.c - Sonja Kragelj, 9.a - Nataša Gabršček, 9.b-
Jerica Klobučar, OŠPP-NIS 2/4/6 - Matjaž Božič, OŠPP-NIS 7/8/9 - Valentina Žbogar, ppz-
LIlI. - Tatjana Leban,

ODSOTNI: 1.b - Ana Makovec (opr.), 4.b - Edo Kozorog, 6.c - Bruna Benedejčič, 7.a-
Nevenka Mermolja (opr.), 7.b - Florjana Podgornik (opr.), 8.a - Mojca Krofič (opr.), 8.b -
Aleš Bizjak, 9.c - Sandra Panjtar, PPt II.IIII. - Dijana Bevk, Pl'z llI.IIV.N. - Leonida
Humar;

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

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev
2. Uspeh v 1. redova1nem obdobju
3. Vzgojna problematika
4. Poročilo o projektu o nenasilju
5. Poročilo o delu šolskega sklada
6. Pripombe staršev na roditeljskih sestankih
7. Mnenja in predlogi

Ad 1
Na zapisnik 1. seje sveta staršev ni bilo pripomb.
Sklep: Zapisnik 1. seje sveta staršev je bil z dvigom rok soglasno potrjen.

Ad2
Ga. Renata Perinčič - pedagoginja je predstavila analizo uspeha v 1. redovalnem obdobju.
Pripomb na poročilo ni bilo. Analiza je priloga zapisnika.

Ad3
Ga. Renata Perinčič - pedagoginjaje povedala, daje vzgojne problematike na šoli manj kot v
preteklih letih in da so učenci, ki kršijo šolska pravila redki. Največ je sporov z vrstniki,
nestrpnosti in neučakanosti. Pripomb na poročilo ni bilo.
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Ad4
Ga. Renata Perinčič - pedagoginjaje predstavila potek projekta o nenasilju in dejavnosti v
posameznih razredih. Pripomb na poročilo ni bilo. Poročilo o projektu nenasilja je priloga
zapisnika.

Ad5
G. Vladimir Mavri - ravnatelj je podal kratko poročilo o delovanju šolskega sklada. Povedal
je, da je razdeljen na 3 dele: sklad PŠIUOPP, sklad za osnovno šolo in sklad za PŠIUOPP za
investicije. Nekaj sredstev je bilo že razdeljenih in sicer kot pomoč pri financiranju šole v
naravi za učence iz socialno šibkih družin.
Judita Špolad, pomočnica ravnatelja, sem dodala, da 2.4.2011 organiziramo dobrodelni
koncert za nakup sobnega kolesa za pasivno in aktivno razgibavanje učencev s posebnimi
potrebami. Polovico vsote nam bodo nakazali Lions klub Soča Kobarid. Daljnoročno pa na
PŠIUOPP razmišljamo o nakupu večje masažne kadi za hidroterapijo za težko gibalno ovirane
učence.
G. Vladimir Mavri - ravnatelj je povedal, da ostanek vsote iz regresirane prehrane
namenjamo učencem, ki zaradi težke socialne situacije v družini ne zmorejo plačevati šolske
prehrane.
Pripomb na poročilo o šolskem skladu ni bilo.

Ad6
Kar nekaj staršev ima težave pri odjavljanju šolske prehrane, tožijo nad nedoslednim
obračunavanjem. G. Vladimir Mavri - ravnatelj je poudaril, da se morajo v tem primeru starši
nemudoma zglasiti v računovodstvu in nesporazum odpraviti.
Odziv na predavanje o varni rabi interneta je bil dober. Vsi starši so bili mnenja, da je bilo
predavanje kvalitetno in da bi bilo dobrodošlo, če to prakso obdržimo tudi v bodoče.
Starši s predmetne stopnje so pripomnili, da se jim ne zdi prav, da razrednik srečuje nekatere
učence samo na razredni uri, saj so zaradi nivojskega pouka lahko pri drugem učitelju. G.
Vladimir Mavri - ravnatelj je povedal, da je v letošnjem šolskem letu začel z uvedbo
sorazrednika v enem oddelku 9. razreda, kar se izkazuje za pozitivno potezo.
Starši so ugotovili, da učenci v 6. razredu pišejo s tiskanimi črkami namesto s pisanimi.
Izrazili so željo, da bi se pisanju namenilo več pozornosti, da bi se znova uvedlo navadne
zvezke namesto delovnih listovin zvezkov, kjer velikokrat zapišejo le po eno besedo.
Starši so predlagali, da bi se v višjih razredih spodbujalo branje, mati iz 2. razreda pa ni bila
zadovoljna z uvedbo desetrninutnega branja dnevno, saj je menila, da se učence sili k
prezgodnjemu branju in da se starostna meja za določene akademske zahteve niža iz leta v
leto.
G. Vladimir Mavri - ravnatelj je obljubil, da se bo o pripombah pozanimal in poiskal rešitve.

Starši so še pripomnili, daje v garderobah premalo odcejalnih posod za dežnike.
G. Vladimir Mavri - ravnatelj je obljubil, da bo to pomanjkljivost kar najhitreje odpravil.

Ad7
Ga. Nataša Gabršček - predsednica sveta staršev je za izbor načina diferenciacije predlagala
korespondenčno sejo.
Sklep: V mesecu aprilu bo ga. Nataša Gabršček - predsednica sveta staršev organizirala
korespondenčno sejo za izbor načina diferenciacije za prihodnje šolsko leto.
Sklep: Naslednja seja sveta staršev bo na koncu šolskega leta.
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G. Vladimir Mavri - ravnatelj je dodal, da je lahko sklicatelj seje sveta staršev kdorkoli od
članov sveta staršev, v kolikor ima za sklic želje in razloge.

S sejo smo zaključili ob 19.00.

Zapisničark : Judita ŠpoladJ ' -
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