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ZAPISNIK 6.SEJE SVETA STARŠEV OŠ FRANCETA BEVKA TOLMIN,
Ki je bila 10.6.2010 ob 19. uri in se je končala ob 20.40

PRISOTNI: lista prisotnosti

OPRAViČENO ODSOTNI:

DNEVNI RED:
1, Potrditev zapisnika 5, seje sveta staršev
2, Predstavitev predloga pravilnika o šolski prehrani (predstavnik Sveta staršev v komisiji za

prehrano)
3, Predstavitev sprememb učbeniškega sklada in potrditev izbora delovnih zvezkov
4. Sprejetje poslovnika Sveta staršev
5, Predlog novih cen kosil
6. Mnenja in predlogi

Dodana nova 6. točka: Rezultati na NPZ

Ad.1
Pripomb na zapisnik ni bilo.
SKLEP: Zapisnik 5.seje sveta staršev je bil soglasno potrjen,

Ad,2
Ravnatelj, g,Vladimir Mavri, je predstavil predlog pravilnika o šolski prehrani. V komisijo za prehrano
lahko svet staršev imenuje svojega predstavnika,

Razprava: starše je bolj podrobno zanimal način odjavijanja malic in plačilo v primeru, da malice ne
odjavijo pravočasno,
Ravnatelj jim je pojasnil, da morajo starši odjaviti malico vnaprej, sicer morajo plačati polno ceno malice
in subvencijo. V primeru bolezni velja to določilo za drugi dan odsotnosti.
Vsi starši bodo o novem pravilniku obveščeni na roditeljskih sestankih v septembru 2010, sicer pa je
način obveščanja določen v 12.točki pravilnika.
Starši so se strinjali, da v komisijo za prehrano imenujejo svojega predstavnika. Pomisleke so imeli s
pogostost jo sestankov komisije. Predlagali so, da bi jedilnike sestavljali mesečno,
Pomočnica ravnatelja jim je pojasnila, da so zaradi nabav smiselni tedenski sestanki, da pa se lahko
prilagodi ura sestanka, občasno pa so sestanki lahko tudi popoldan.
SKLEP: Predstavnica staršev v komisiji za prehrano bo ga. Maja Kristan,



Ad.3
Pomočnica ravnatelja, ga.Alenka Kragelj, je predstavila spremembe pravilnika o učbeniškem skladu in
staršem pojasnila, da izbor delovnih zvezkov za vsako šolsko leto potrdi svet staršev. Pojasnila je, da
pri ANG starši plačajo učbenik in delovni zvezek, ker učenci oba uporabljajo kot delovni zvezek in ju
uporabljajo tudi v naslednjem šol.letu. Pri GVZ delovni zvezek uporabljajo kot učbenik.
Razprava: Starše je zanimalo, koliko delovne zvezke učenci izpolnijo.
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da je letošnje delovne zvezke pregledala, neizpolnjeni so le pri eni
učiteljici 3.razreda, ki je o tem že obvestila starše, pri TIT, ker jih uporabljajo kot učbenik in jih nabavljajo
zaradi dodanega gradiva ter deloma pri SLO, ker ne naredijo vse primere.
Starše je zanimalo, ali je izbor obravnaval tudi učiteljski zbor.
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da vsak aktiv učiteljev natančno pregleda izbor delovnih zvezkov in
se nato odloči, katerega želijo uporabljati.
Pomočnica ravnatelja je povedala, da je pripravila predloge treh prodajalcev, cena delovnih zvezkov je
enaka, ker je določena, ponudbe pa se razlikujejo v plačilnih pogojih.
Starši so se dogovorili, da bodo potrjevali vse delovne zvezke hkrati in ne po razredih.
SKLEP: Izbor delovnih zvezkov za šol.I. 2010/11 so starši soglasno potrdili.

Ad.4
Predsednica sveta staršev, ga. Nataša Gabršček, je povedala, da je bil poslovnik Sveta staršev
obravnavan že na 2.seji sveta staršev.
Pripomb na poslovnik ni bilo.
SKLEP: Poslovnik Sveta staršev so starši soglasno sprejeli.

Ad.5
Ravnatelj je predstavil predlog novih cen kosil: za 1.razred se cena dvigne na 2,25evra, za učence od
2.-5.razreda na 2,40 in za višje razrede na 2,90. Povprečna cena kosil na šoli bi bila 2,51 evra.
Razprave ni bilo.
SKLEP: Cene kosil so starši soglasno potrdili.

Ad.6
Ga. Renata Perinčič je staršem predstavila rezultate nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu in
primerjavo s povprečnimi rezultati v Sloveniji.
V rednem roku je pri SLO in KEM opravljalo NPZ 54 učencev ali 98,2%, pri MAT pa 53 ali 96,4%
generacije. V naknadnem roku je 1 učenec opravljal NPZ iz KEM.

OS Tolmin Slovenija

SLO 56,67% 51,11 %

MAT 61,36% 50,05%
KEM 62,23% oz. 62,7% 55,61%

V primerjavi s povprečnimi dosežki učencev v Sloveniji so v povprečju učenci naše šole pri vseh treh
predmetih dosegli višje rezultate. Najslabši rezultat so dosegli pri SLO. Letos je bil večji poudarek na
branju, razumevanju prebranega in pisanju, učenci so pri tem imeli več težav.
Razprava: Starši so menili, da je bilo pri NPZ preveč nalog, učenci so imeli za reševanje malo časa.
Površnost je lahko tudi posledica hitenja. Predvsem slabši bralci so imeli zato še več težav. Menili so
tudi, da so bile nekatera vprašanja pri SLO zelo dvoumna.



Predlagali so, da bi učitelji na svojih aktivih razpravljali tudi o tem. Pedagoginja jim je pojasnila, da so
posamezni aktivi o tem že razpravljali, da pa naloge sestavljajo predmetne komisije. Število nalog je
vsako leto enako.
Ad.?
Predstavnik sveta staršev je prosil za pojasnilo dopisa o oprostitvi izbirnih predmetov, kjer je med
drugim pisalo, da o oprostitvi odloča ravnatelj. Ravnatelj mu je pojasnil, da tako določa ZOŠ, da pa
oprostitev v primeru, da učenec obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, ni vprašljiva.

Predstavnica sveta staršev je izpostavila problem garderob v nižjih razredih. Pogosto namreč izginjajo
kape, dežniki, copate ali čevlje iščejo po vseh garderobah. Problem je v času PS. Ravnatelj je povedal,
da so trenutno garderobne omarice predrage, da pa bi lahko problem rešili tako, da bi bile garderobe
tudi v času PS zaklenjene, starši bi ključ dobili in vrnili učiteljici PS . O najboljši rešitvi bomo še
razpravljali
Predstavnica sveta staršev je predlagala, da bi bil jedilnik obešen tudi na oglasni deski na razredni
stopnji.

Predstavnica sveta staršev iz 1. r.je vprašala, ali se pogosto dogaja, da spreminjamo destinacije in
datume dnevov dejavnosti, ki so objavljene v publikaciji. Starši bi želeli biti o tem prej obveščeni.
Pomočnica ravnatelja je pojasnila, da se trudimo za čimboljše planiranje, še vedno pa se kdaj zgodi, da
zaradi ugodne ponudbe dejavnost spremenimo.
Predstavnik sveta staršev je izpostavil nevzdržne pogoje za delo (vročina) v nekaterih učilnicah.
Ravnatelj je pojasnil, da bomo ta problem zelo težko rešili, saj predstavlja velik finančni zalogaj. Občina
je bila že obveščena tudi o azbestnih ploščah, ki so na šoli še vedno pod okni in na zunanji steni, a
odgovora nismo dobili.
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Predsednica sveta staršev:
Nataša Gabršček . n ,4-,
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