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ZAPISNIK 4. SEJESVETA STARŠEV, dne 20. junija 2012 ob 19. uri v veliki zbornici

OŠ Franceta Bevka Tolmin

PRISOTNI: 1.a Metoda Leban, 1.c in 2.c Zvezdana Čarga Šavli, 2.b Ana Makovec, 3.a Alenka Lednik,
3.b Dražen Vukušič, 4.a Barbara Klinkon, 4.b Andrejka Pisk Rutar, 4.c in S.c Vlasta Brešan Črv, 6.a
Darja Mrak, 6.b Janez Urbas, 7.a Katja Gaberšček, 7.b Barbara Kutin, 7.c Bruna Benedejčič, 8.a
Nataša Klobučar Štrancar, 8.b Matjaž Valentinčič, 3.e in S.e Erika Čus .

.' .
OPRAViČENO ODSOTNI: 5.a Ingrid Pentek, S.b Edo Kozorog, 9.c Sonja Kragel], 7.h, 8.d in 9.d

~alenti~a Žbogar

ODSOTNI: l.b Radovan Bavdek, 2.a Suzana Perič, 2.d in 3.d Metod Leban, 3.c Adoksija Špacapan

9.a Mojca Krofič, 9.b Aleš Bizjak, l.f, 2.f in 4.e Dijana Bevk, 1.g, 2.g in 3.f Mateja Rutar, 1.e in 2.e
Tatjana Leban, 3.g, 4.f in 5:f Igor Humar

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

ravnatelja, Judita Špolad - pomočnica ravnatelja

Sejo je vodila namestnica predsednika Sveta staršev ga. Zvezdana čarga Šavli.

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev
2. Uspeh v šolskem letu 2011/2012 in NPZ
3. Poročilo o aktivnostih v zvezi s Podružnična šolo na Kamnem
4. Organizacija pouka v šolskem letu 2012/2013
5. Soglasje k izbiri delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2012/2013
6. Imenovanje članov v pritožbeno komisijo za odločanje o pravicah in dolžnostih učencev
7. Mnenja in predlogi

AdI
Namestnica predsednika Sveta staršev, ga. Zvezdana Čarga Šavli, je predlagala dopolnitev dnevnega
reda, in sicer, da se doda prvo točko: ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda. Opozorila je,
da je ta točka izostala že na prejšnji seji in prosila, da se to v nadalje upošteva.

Namestnica predsednika Sveta staršev je ugotovila, da je sklepčnost ugotovljena, saj je bilo prisotnih
16 od 30-ih članov Sveta staršev.

Člani sveta so z dvigom rok soglasno sprejeli predlagan dnevni red.



SPREJET DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 3. seje sveta staršev
3. Uspeh v šolskem letu 2011/2012 in NPZ
4. Poročilo o aktivnostih v zvezi s Podružnično šolo na Kamnem
5. Organizacija pouka v šolskem letu 2012/2013
6. Soglasje k izbiri delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2012/2013
7. Imenovanje članov v pritožbeno komisijo za odločanje o pravicah in dolžnostih učencev
8. Mnenja in predlogi

Ad 2

Namestnico predsednika Sveta staršev, ga. Zvezdano Čarga Šavli, je zanimalo, če so se določene
stvari, ki so bile na prejšnji seji dogovorjene, do sedaj že razrešene.

Na prejšnji seji so starši pod točko Ad 7 predlagali, da se k jedilniku na spletu doda okno za zbiranje
pripomb, pobud in pohval ter da se v prostorih prvega razreda objavi jedilnik za tekoči teden.
Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je odgovoril, da je sedaj na spletni strani anketa, s pomočjo katere lahko
vsak izrazi svoje mnenje o šolski prehrani. V prostorih prvih razredov pa je objavljen jedilnik za tekoči
teden.

Pod točko Ad 9 so starši sprejeli sklep, da podpirajo prizadevanja vodstva šole, da se v razvojni
program občine umesti tudi energetsko sanacijo šolskih objektov in jih je zanimalo, če se v zvezi s tem
kaj razrešuje.
Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je odgovoril, da se ravno sedaj šola skupaj z občino prijavlja na razpis za
obnovo fasade. S strani Občine sodeluje v projektu Lidija Manfreda. V načrtu pa je tudi obnova
strehe, ki naj bi potekala med počitnicami.

Na prejšnji seji so člani Sveta staršev sklenili, da se bodo oni in vodstvo šole pozanimali o možnosti
eko delavnic.
Ravnatelj, Vladimir Mavri, je povedal, da se je šola prijavila na razpis podjetja Golea in da bo to
podjetje razpisalo energetske krožke in eko delavnice v naslednjem šolskem letu.
Med šolskim letom pa smo organizirali delavnice v okviru eko dneva.

Starše je zanimalo, ali je ravnatelj kaj ukrepal pri učiteljih glede pogovornih ur, kakor je bilo na
prejšnji seji dogovorjeno.
Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal da je po prejšnji seji takoj ukrepal in se pogovoril z učitelji.
Učitelji se morajo posvetiti vsakemu staršu, ki je prišel na pogovorne ure.
Starši so pripomnili, da si nekateri učitelji za posameznike vzamejo preveč časa in drugi starši
predolgo čakajo, da pridejo na vrsto. Predlagali so, da se omeji čas za posameznega starša na
pogovornih urah.

9. sklep: Starši se septembra na prvem roditeljskem sestanku z razredničarko dogovorijo o
omejitvi časa na pogovornih urah.

10. sklep: Zapisnik 3. seje Sveta staršev je bil z dvigom rok članov Sveta staršev soglasno sprejet.



Ad3

Pedagoginja, ga. Renata Perinčič, je podala informacije o uspehu učencev na Nacionalnem

preverjanju znanja in o uspehu učencev v drugem redovalnem obdobju.

Pripomb na poročilo ni bilo.

Ad4

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je predstavil aktivnosti, ki so potekale glede obstoja Podružnične šole na
Kamnem. Na Podružnični šoli na Kamnem bo tudi v naslednjem šolskem letu potekal pouk. Na

Podružnični šoli bo tudi četrti razred, tako da bo šolo obiskovalo deset učencev. Poučevali bosta dve

strokovni delavki.

Pripomb na poročilo ni bilo.

Ad 5

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je podal informacije glede prostorske organizacije pouka v šolskem letu

2012/2013. Ker bo na naši šoli še en oddelek vrtca, bomo premestili peti razred v zgornje prostore in

sicer v bivše učilnice gimnazije.

Starše je zanimalo, ali bodo imeli učenci petega razreda garderobe še vedno v prostorih nižje stopnje.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da bodo imeli učenci petega razreda garderobne omarice

skupaj z učenci višje stopnje.

Starši so imeli pripombo glede sanitarij na nižnji stopnji, ker so v zelo slabem stanju. Ker bo z

naslednjim šolskim letom na šoli še en oddelek vrtca bo stanje še slabše. Starše zanima, kdaj je

predvidena obnova sanitarij.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da so na Občini že seznanjeni s tem problemom in so si prišli
sanitarije tudi pogledat, vendar niso še nič ukrenili. Lahko se starši pritožijo na Občino glede slabega

stanja sanitarij.

Ad6

Pomočnica ravnatelja, ga. Alenka Kragelj, je predstavila izbor delovnih zvezkov in druga gradiva za

šolsko leto 2012/2013. Učitelji glede na način dela predlagajo delovne zvezke in gradiva, ki jih bodo
potrebovali pri pouku. Poleg seznama so napisali tudi utemeljitev, zakaj določen delovni zvezek oz.

gradivo potrebujejo. Starši lahko kupijo delovne zvezke in gradivo pri kateremkoli ponudniku.

Starši učencev, ki bodo drugo šolsko leto obiskovali 6. razred, so imeli pripombo na gradivo in delovni
zvezek za predmet tehnika in tehnologija, ker je gradivo precej drago in delovnega zvezka učenci ne

izpolnijo.

Pomočnica ravnatelja, ga. Alenka Kragelj, je prebrala utemeljitev učitelja, ki poučuje tehniko in
tehnologijo in povedala, da gradiva brez delovnega zvezka ni mogoče nikjer naročiti, gradivo pa
učenci nujno potrebujejo pri pouku.

Starše je zanimalo, kdaj bodo dobili seznam delovnih zvezkov in gradiv.



Pomočnica ravnatelja, ga. Alenka Kragelj, je povedala, da bo seznam dostopen takoj, ko bo potrjen S

strani Sveta staršev. Zanimalo jo je, ali je dovolj, če objavimo seznam samo na spletni strani šole.

11. sklep: Sezname delovnih zvezkov se v pisni obliki razdeli vsakemu učencu, ker nimajo vsi

dostopa do interneta.
12. sklep: Predlog delovnih zvezkov in drugih gradiv za šolsko leto 2012/2013 je bil z dvigom rok

članov Sveta staršev soglasno potrjen.

Ad7

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je povedal, da mora šola imeti pritožbeno komisijo za odločanje o
pravicah in dolžnostih učencev, ki mora biti v naslednji sestavi:
šest predstavnikov Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin: Alenka Kragelj, Renata Perinčič, Petra Šavli,
Judita Špolad, Dragica Močnik in Darja Bajt,
dva predstavnika iz drugega VIZ zavoda: Marjan Rodman in Mateja Maretič,
dva predstavnika Sveta staršev.

Ker je mandate prejšnima predstavnikoma Sveta staršev potekel, moramo izvoliti nova predstavnika.

Namestnica predsednika Sveta staršev Zvezdana Čarga Šavli je predlagala za nova dva člana

pritožbene komisije gospoda Dražena Vukušiča in gospo Alenko Lednik.

Člani Sveta staršev so z dvigom rok potrdili oba člana v pritožbeno komisijo.

Ad8

Starše moti, ker roditeljski sestanki niso usklajeni s sestanki Sveta staršev. Predlagajo, da se sklicuje

Seje sveta staršev po roditeljskih sestankih, da lahko predstavniki Sveta staršev podajo vprašanja in

predloge staršev iz roditeljskih sestankov.

Ravnatelj, g.Vladimir Mavri, je obljubil, da bo z učitelji uskladil roditeljske sestanke s sestanki Sveta

staršev.

Starše je zanimalo, kdaj bodo znani razredniki četrtih, petih in šestih razredov.

Pedagoginja, ga. Renata perinčič je pojasnila, da bodo razredniki znani po prvi konferenci, to je po 24.

avgustu 2012.

Starše je zanimalo ali v četrtem razredu poučujejo angleški jezik razredne učiteljice ali profesorice

angleškega jezika.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je pojasnil, da angleški jezik v četrtem razredu poučujejo profesorice
angleškega jezika.

Starše je zanimalo ali bo podaljšano bivanje potekalo enako kot letos ali se bo zaradi varčevalnih
ukrepov in zmanjšanja števila ur kaj spremenilo.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri, je pojasnil, da so na Ministrstvu sicer priznali manj ur podaljšanega

bivanja kot v tem šolskem letu, vendar upa, da bopotek podaljšanega bivanja zaradi tega ne bo
moten in bo potekal tako kot v tem šolskem letu.



Starše je zanimalo kdo bo po novem zakonu upravičen do subvencionirane prehrane.

Ravnatelj, g. Vladimir Mavri 1 je pojasnil, da bo drugo leto pripadala splošna subvencija za malice

samo tistim otrokom katerim bo pripadala tudi dodatna subvencija. Letos starši vse za

subvencionirano prehrano urejajo preko Centra za socialno delo in nič več na šoli.

Sejo smo zaključili ob 20.00.

Zapisničarka: Manca Janež Namest . a p edsetlfilka Sveta Staršev


