OŠ BLANCA
ZAPISNIK
4. seje sveta staršev, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2013, ob 17. uri
v učilnici geografije.
Prisotni člani sveta staršev:

Katarina Požun, Andrej Grilc, Barbara Kukovičič,
Petra Županc, Maja Žibert, Daniel Žniderič, (lista
prisotnosti je priloga tega zapisnika)

Opravičeno odsotna:

Polona Starič

Odsoten:

Andrej Lisec

Ostali vabljeni:

Vincenc Frece,
zapisnikarica

ravnatelj

in

Gabrijela

Lisec,

Sejo je sklicala predsednica sveta staršev ga. Petra Županc, ki jo je tudi vodila.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
Razprava o poročilu o delu v šol. letu 2012/13
Mnenje glede LDN za šol. leto 2013/14
Predlogi, pobude
Razno

K točki 1
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen ter
predstavila dnevni red, katerega so člani sveta staršev tudi potrdili.
K točki 2
Pregledali smo zapisnik 3. seje. Nanj ni bilo pripomb, zato je sprejet:
Sklep št. 1: Člani sveta staršev sprejmejo zapisnik 3. seje.
K točki 3
Ravnatelj je predstavil Poročilo o delu v šolskem letu 2012/2013, iz katerega je
razvidna realizacija LDN za šolsko leto. Načrt je bil v velikem delu realiziran glede na
načrtovane dejavnike, manjši del pa je bil iz objektivnih razlogov spremenjen, vendar
tudi realiziran. To poročilo je priloga tega zapisnika.
Predstavniki sveta staršev so bili mnenja, da je bila cena posameznih delovnih
zvezkov za novo šolsko leto zelo visoka, zato naj učitelji bolj racionalno izberejo, kajti
starše zanima le končna cena in ne kakovost posameznega delovnega zvezka. Ne
strinjajo se tudi z nakupom delovnega zvezka pri glasbi s prilogo CD-ja. Za dvig
bralne pismenosti bi bilo smiselno zmanjšati št. delovnih zvezkov.

Predstavniki sveta staršev so pohvalili izvedbo in organizacijo zimske šole v naravi v
š. l. 12/13; zadovoljni so tudi s ceno. Želeli bi, da šola pripravi ponudbo še ostalih šol
v naravi, zimska bi se še vedno financirala po starem, ostale pa iz različnih virov (npr.
iz šolskega sklada, prispevki staršev itd). Šolski sklad morebitni nakup tabličnih
računalnikov ne bo financiral.
Ravnatelj pove, da smo sedaj ekološka šola namesto ekošole, ker je pač članarina
previsoka za članstvo v projektu Ekošola. Kljub temu pa izvajamo razne ekološke
dejavnosti. S poročilom so se starši strinjali.
K točki 4
Ravnatelj je predstavil predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2013/2014. 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 oz. predlogi predstavnikov staršev:
- določeni starši opozorili ravnatelja, da učitelji prenašajo informacije na ulico,
kar ni dobro za sam ugled šole (informacije so bile glede drugega strokovnega
delavca v 1. razredu in glede sestave kombiniranega oddelka. Zaradi
nepravih informacij so bili nekateri starši nezadovoljni),
- konflikti med samimi učitelji,
- montirati uro nekje zunaj, da učenci, ki so na šolskem dvorišču ne zamudijo
kosila ali pa jih naj na kosilo opozorijo učitelji,
- zakaj le polnozrnat kruh v šoli, če pa ga nekateri otroci ne marajo, morda je
najbolje ponuditi kar navaden kruh,
- sporna burna reakcija učiteljice na roditeljskem sestanku zaradi uporabe
polnozrnatega kruha,
- še vedno preveliko domačih nalog,
- otroci naj gredo sami na avtobus oz. kombi, ne da jih na to opozarjajo učitelji,
ker na tak način učenci ne morejo biti samostojni,
- učitelji kontrolne naloge predolgo popravljajo,
- 2 šolski uri čakati na pevski zbor, ali se da organizirati kako drugače,
- ali je pevski zbor res obvezen oz. ali jih sme učiteljica siliti v zbor,
- garderobne omarice za mlajše učence so prenatrpane,
- vzgojiteljica klicala starša domov, naj pride po otroka, ker da je nemogoč.
Ravnatelj pove, da so bile nekatere informacije netočne, zato starši ne poznajo
pravega stanja. Glede predlogov se pa bo pogovoril z učitelji na rednem sestanku in
realiziral tisto, kar bo možno.
Starši so se s predlogom LDN strinjali.
K točki 5
Predstavnike sveta staršev zanima zakaj učenci 8. razreda ne gredo na tehniški dan
v Gardaland skupaj z učenci 9. razreda. Ravnatelj pove, da je izvedba šele na
začetku in da se bomo še vse okrog tega dogovorili.
K točki 6
Predstavniki staršev še enkrat opozorijo na pripombe, ki so jih izpostavili pod točko 4
in prosijo za ukrepanje.

Seja je bila končana ob 19.55

Gabrijela Lisec

Petra Županc

zapisnikarica

predsednica sveta staršev

