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Tolmin, 16. 2. 2012 šolsko leto 2011/2012

ZAPISNIK 3. SEJESVETA STARŠEV, dne 16. februarja 2012 ob 18. uri

v veliki zbornici OŠ Franceta Bevka Tolmin

PRISOTNI: 1.a Metoda Leban, 2.b Ana Makovec, 2.d in 3.d Metod Leban, 3.a Alenka Lednik, 3.b Dražen
Vukušič, 4.b Andrejka Pisk Rutar, 4.c in S.c Vlasta Brešan Črv, s.a Ingrid Pentek, s.b Edo Kozorog, 6.a Darja
Mrak, 7.a Katja Gaberšček, 7.b Barbara Kutin, 7.c Bruna Benedejčič, 8.a Nataša Klobučar Štrancar, 9.b Aleš
Bizjak, 9.c Sonja Kragelj, Le in 2.e Tatjana Leban, 3.e in s.e Erika Čus

OPRAViČENO ODSOTNI: 4.a Barbara Klinkon, 6.b Janez Urbas, 7.h,8.d in 9.d Valentina Žbogar

ODSOTNI: 1.b Radovan Bavdek, 1.c in 2.c Zvezdana Čarga Šavli, 2.a Suzana Preič, 3.c Adoksija Špacapan,

8.b Matjaž Valentinčič, 9.a Mojca Krofič, l.f, 2.f in 4.e Dijana Bevk, 1.g, 2.g in 3.f Mateja Rutar, 3.g, 4.f in s.f

Igor Humar

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

ravnatelja, Judita Špa lad- pomočnica ravnatelja

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 1. seje in 2. korespondenčne Seje sveta staršev

2. Informacija o uspehu v prvem redovalnem obdobju

3. Informacija o rezultatih TIMSS-a

4. Informacija o vzgojni problematiki

5. Razprava o Vzgojnem načrtu

6. Informacija o anketi o šolski prehrani in delu komisije

7. Informacije o delu šolskega sklada

8. Pripombe staršev na roditeljskih sestankih

9. Mnenja in predlogi

Adl

Predsednik Sveta staršev, g. Edo Kozorog, je predlagal dopolnitev dnevnega reda, in sicer, da se doda prvo
točko: ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.

Predsednik je ugotovil, da je sklepčnost ugotovljena, saj je bilo prisotnih 18 od 30-ih članov Sveta
staršev.

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



SPREJETIDNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda

2. Potrditev zapisnika 1. seje in 2. korespondenčne Seje sveta staršev

3. Informacija o uspehu v prvem redovalnem obdobju

4. Informacija o rezultatih TIMSS-a

5. Informacija o vzgojni problematiki

6. Razprava o Vzgojnem načrtu

7. Informacija o anketi o šolski 'prehrani in delu komisije

8. Informacije o delu šolskega sklada

9. Pripombe staršev na roditeljskih sestankih

10. Mnenja in predlogi

Ad2

Na zapisnik 1. seje in 2. korespondenčne seje ni bilo pripomb.

11. sklep: Zapisnika 1. seje in 2. korespondenčne seje sta bila z dvigom rok soglasno potrjena.

Informacijo o izvajanju sklepov in priporočil preteklih sej je podal ravnatelj, g. Vladimir Mavri. Nanjo ni

bilo dodatnih vprašanj in pripomb.

Ad3

Pedagoginja, ga. Renata Perinčič, je podala informacije o učnem uspehu v prvem redovalnem obdobju.

Pripomb na poročilo ni bilo.

Ad4

Pomočnica ravnatelja, ga. Alenka Kragelj, je predstavila rezultate Mednarodne raziskave trendov znanja

matematike in naravoslovja TIM55, v katerem so sodelovali učenci enega četrtega razreda in dveh osmih

razredov.

Pripomb na poročilo ni bilo.

Ad5

Pedagoginja, ga. Renata Perinčič, je predstavila vzgojno problematiko. Izpostavila je predvsem nemirnost,

klepetavost, izzivanje z neumesnimi pripombami, nepotrpežljivost in besedno agresivnost do drugih.

Pripomb ni bilo.



Ad6

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je predstavil spremembe v vzgojnem načrtu. Vzgojni načrt s spremembami je

bil objavljen na spletni strani šole cel teden in so lahko vsi starši podali pripombe. Pripomb ni bilo.

V zvezi z zamuja njem k pouku, so starši predlagali, da se kaznuje samo učence, ki neopravičeno zamujajo k

uram pouka.

12. sklep: Vzgojni načrt s predlagano spremembo je bil z dvigom rok članov sveta staršev soglasno

potrjen.

Ad7

Ga. Andrejka Pisk Rutar, predstavnica staršev, ki sodeluje v skupini za šolsko prehrano je podala poročilo o

anketi, ki so jo v januarju opravili med učenci druge in tretje triade. Na podlagi ankete je bilo ugotovljeno,

da so učenci s prehrano v šoli zadovoljni. Radi bi več sladke hrane, učenci nižje stopnje ne marajo

zelenjavnih juh, na višji stopnji pa jogurtov.

Komisija bo nadaljevala s postopnim uvajanjem bolj zdrave hrane. Glavni njen cilj pri sestavljanju

jedilnikov pa je, da so otroci siti. K jedilniku na spletu bodo skušali vpeljati tudi okno za zbiranje

pripomb, pobud in pohval za prehrano.

V razpravi je bila podana pohvala na delo komisije. Člani sveta so se strinjali s podanimi cilji delovne

skupine.

Izrazili so priporočilo, da bi jedilnik za tekoči teden objavili tudi v prostorih prvih razredov.

Ada

Pomočnica ravnatelja, ga. Alenka Kragelj, je podala poročilo o delu šolskega sklada. Šolski sklad uspešno

deluje s pomočjo zbiralnih akcij, sponzorstev in prodajo izdelkov, ki jih izdelujejo učenci. Na PŠIUOPP so

večino sredstev zbrali s prodajo novoletnih voščilnic, ki so jih izdelovali skupaj s starši otrok. Sredstva v

šolskem skladu zbiramo tudi s pomočjo različnih akcij, kot so akcija zbiranja papirja in zbiranje porabljenih

tonerjev in kartuš. V prihodnosti bomo organizirali dobrodelno kolesarjenje.

Sredstva iz šolskega sklada smo porabili predvsem za šole v naravi in šolske potrebščine.

Pripomb na poročilo ni bilo.



Ad9

Starši z razred ne stopnje so imeli pripombe nad nizko temperaturo v razredih. Na roditeljskem sestanku je,

bilo v razredu zelo hladno: Zanimalo jih je, če so v prihondosti predvidene sanacije oken ali vsaj kakšna

začasna rešitev in če lahko Svet staršev kako pomaga, da bi čimprej prišlo do sanacij.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da so na Občini Tolmin o tem seznanjena tako župan kot g. Rafael

Šuligoj, vendar je v prvem planu prenove streha.

Glede na sproženo problematiko in glede na dejstvo, da Občina Tolmin sprejema Razvojni program občine

2012-2013 je bil predlagan in soglasno sprejet naslednji sl.lep:

13. sklep: Člani Sveta staršev podpirajo prizadevanja vodstva šole, da se v razvojni program občine

umesti tudi energetsko sanacijo šolskih objektov.

Starše je zanimalo, če je šola vključena v katerega od projektov eko šol oz. če se ima v prihodnje namen v

katerega vključiti.

Ravnatelj, G. Vladimir Mavri, je povedal, da šola ni vključena v Projekt Eko šol, predvsem zato, ker so ti

projekti zelo dragi in zahtevajo ogromno administracije. Šola sama pa vsako leto organizira eko delavnice

in eko dneve.

Do naslednje seje se lahko člani Sveta staršev pozanimajo o vsebinah eko šol in predlagajo delavnice ki bi

jih lahko na šoli izvajali. O tem se bomo pozanimali tudi na šoli.

Pomočnica ravnatelja, ga. Alenka Kragelj, je povedala, da bo 23.3.2012 na šoli organizirana čistilna akcija, v

sklopu katere bodo organizirane tudi eko delavnice. Pozvala je starše, če imajo kakršnokoli idejo za izvedbo

delavnic in so jo pripravljeni izvajati, naj to sporočijo na šolo.

Nekateri starši so izrazili mnenje, da se otroci ne znajo izražati, imajo težave pri sporoča nju. Zanimalo jih je,

če je vzrok za to učni načrt v devetletki.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da na hospitacijah,ki jih opravlja pri učiteljih ugotavlja, da učitelji

postavljajo vprašanja, na katere morajo učenci odgovarjati s krajšimi odgovori v obliki stavkov. V devetletki

je v učnem načrtu od 1. do 3. razreda več slovenščine, zato to ne bi smel biti vzrok.

Adl0

Starše je zanimalo, ali se sami odločajo o tem, v katerem nivoju bo njihov otrok pri nivojskem pouku.

Pedagoginja, ga. Renata Perinčič, je pojasnila, da starši sodelujejo z učiteljem pri izbiri nivoja. Učitelj

predlaga staršem, v kateri nivo naj se vključi njihov otrok, starši pa se odločijo in podpišejo obrazec o izbiri

nivoja, v katerega bo njihov otrok vključen.



Starši so pripomnili, da včasih ne pridejo na vrsto pri popoldanskih pogovornih urah.

Ravnatalj, g. Vladimir Mavri, je obljubil da bo preveril pri učiteljih, saj je to nedopustno.

V petem razredu so zelo razširjene ušl, vendar o tem ni nihče obveščen.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je obljubil, da bo o tem obvestil učence in učitelje.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da bodo med zimskimi počitnicami tudi učencem na nižni stopnji

montirali garderobne omarice. Zanimalo ga je mnenje staršev, ali naj razdeli vsem učencem tudi ključke.

V razpravi je bilo povedano, da se najnižjim razredom (1. in 2.) zaenkrat ne razdeli ključkov za

garderobne omarice, 3. razredu morda poskusno, višjim razredom pa se ključke razdeli.

Sejo smo zaključili ob 19.45.

Zapisničarka: Manca Janež
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Predsednik Sveta staršev: o Kozorog


