OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-297/2017-1
1. seje sveta staršev v š. l. 2017/2018, ki je bila v sredo, 27. septembra 2017 ob 17.
uri, v učilnici kemije.
Prisotni vsi člani sveta staršev:

Helena Stritar, Petra Županc, Maja Slemenšek,
Anton Perc, Miroslava Kranjec Mirt (prihod 17.06),
Polona Starič (lista prisotnosti je priloga tega
zapisnika)

Odsotna:

Milena Bahčič, Dijana Budna

Ostali vabljeni:

Vincenc Frece,
zapisnikarica

ravnatelj

in

Gabrijela

Lisec,

Sejo je sklical g. ravnatelj, mag. Vincenc Frece, vodila pa jo je ga. Petra Županc, katero
so člani sveta staršev tudi v tem šolskem letu soglasno potrdili za predsednico.
DNEVNI RED:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje v š. l. 16/17
Razprava o poročilu o delu za šolsko leto 2016/2017
Mnenje glede LDN za šolsko leto 2017/2018
Predlogi, pobude
Razno
K točki 1
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen ter
predstavila dnevni red.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sklep 1: Člani sveta staršev potrdijo predlagani dnevni red.
K točki 2
Pregledali smo zapisnik 1. seje. Nanj ni bilo pripomb, zato je sprejet:
Sklep št. 2: Člani sveta staršev sprejmejo zapisnik 2. seje.
K točki 3
Ravnatelj je predstavil Poročilo o vzgojno – izobraževalnem delu v šolskem letu
2016/2017, iz katerega je razvidna realizacija LDN za šolsko leto. Načrt je bil realiziran
glede na načrtovane dejavnike.To poročilo je priloga tega zapisnika.
Vprašanja članov sveta staršev:
- regijsko tekmovanje iz geografije: zakaj ni kandidatov,
- iz poročila ni razvidno koliko učencev je opravilo bralno značko,
- bolj motivirati učence za branje knjig (npr. nagrada - kino),
- zlata kuhalnica: ali se bodo udeležile tekmovanja lanske učenke,

- pohvalili motivacijo za dodatno bralno značko.
Glede vprašanj bo g. ravnatelj preveril.
Starši ostalih pripomb na poročilo niso imeli.
K točki 4
Ravnatelj je predstavil predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2017/2018. Delovni
načrt določa vzgojno-izobraževalno in drugo delo po predmetniku in učnem načrtu,
interesne in druge dejavnosti, delo šolske knjižnice, aktivnosti za vključevanje šole v
okolje, aktivnosti za zdrav razvoj učencev, sodelovanje s starši, strokovno
izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z drugimi zavodi oz. organi
in organizacijami ter druge naloge. LDN je priloga tega zapisnika.
Pripombe, predlogi pohvale predstavnikov staršev:
- učenci zaradi premajhnega avtobusa občasno stojijo,
- za naslednje šolsko leto predlog za interesno dejavnost – fotografski krožek,
- za naslednje šolsko leto ločiti 1. roditeljski sestanek za razredno in predmetno
stopnjo,
- zahvala Stanki Kozole in Mateji Strnad za izvedbo ŠVN (CŠOD Čebelica) od 6.
9. do 8. 9. 2017.
Ravnatelj je povedal, da je v šolskem koledarju za 2017/2018 189 dni pouka.
Ministrstvo je določilo delovno soboto 7. 4. 2017. Glede tega g. ravnatelj predlaga, da
te delovne sobote ni, ker ni v skladu z Zakonom o osnovni šoli. Ker ta ne določa
spodnje meje števila dni pouka, Pravilnik o šolskem koledarju pa v nasprotju s tem
zakonom določa najmanj 189 dni pouka.
Člani sveta staršev so se z njegovim predlogom strinjali.
Glede dovoza k šoli g. ravnatelj seznani člane sveta staršev, da bo šola vztrajala pri
dvopasovnem dovozu, svet zavoda bo dal pobudo na občinski svet.
18.05 odhod Miroslave Kranjec Mirt.
Sklep 3: Člani sveta staršev so se s predlogom LDN soglasno strinjali in dajejo
pozitivno mnenje.
K točki 5
Pri tej točki ni bilo razprav.
K točki 6
Pripombe oz. predlogi predstavnikov staršev:
- pohvalili so ravnatelja za udeležbo na tednu mobilnosti,
- matematičnega tekmovanja se naj udeležijo vsi posamezniki iz razreda,
- če je učenec na tekmovanju v popoldanskem času, naj učitelju naslednji dan
upoštevajo, če bo brez naloge,
- naj se ne pošilja staršem iz eAsistenta preko sms vseh negativnih pripomb
glede učenca, za to so govorilne ure, pošilja naj se tudi pohvale, kar morda
nekateri učitelji pozabijo,

-

pohvala učitelja Francija Krajnca, ker dobro motivira učence, je požrtvovalen,
otroci radi delajo z njim, dobro promovira šolo,
predlagati Ano Sinkovič za športnico leta.

Seja je bila končana ob 18.40.
Gabrijela Lisec

Petra Županc

zapisnikarica

predsednica sveta staršev

