OŠ BLANCA
ZAPISNIK
5. seje sveta staršev, ki je bila v sredo, 2. aprila 2014 ob 17. uri,
v učilnici geografije.
Prisotni člani sveta staršev:

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

Opravičeno 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.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 4. seje
Pregled aktualnih zadev
Seznanitev z uspehom v 1. ocenjevalnem obdobju
Predlogi, pobude

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 4. seje. Na vprašanje, ali je obiskovanje pevskega zbora
obvezno, ravnatelj pojasni, da ne, ker gre za interesno dejavnost. Starši so mnenja,
da je bil na lanski pevski reviji šolski pevski zbor slabše pripravljen kot vrtčevski, saj
se učenci ne znajo obnašati na odru.
Nanj ni bilo pripomb, zato je sprejet:
Sklep št. 1: Člani sveta staršev sprejmejo zapisnik 4. seje.
K točki 3
G. ravnatelj pove, da je zaključen vpis prvošolčkov: osem jih je iz našega okoliša,
eden iz Brestanice, eden iz Senovega in trije iz Sevnice. Povedal je tudi, da je
ministrstvu za naslednje šolsko leto predlagal kombinacijo 3. in 5. razreda. Eno
kombinacijo tako moramo imeti, ta pa je najprimernejša, saj bo skupaj le 15 učencev.
Šola se bi prijavila na javni razpis za vključitev v postopno uvajanje prvega tujega
jezika v 2. razredu v šol. letu 2014/15, saj sedaj izpolnjujemo kadrovske pogoje.
Potrebno bo pridobiti še soglasje sveta šole.

Sklep št. 2: Člani sveta staršev se strinjajo z uvedbo prvega tujega jezika v 2.
razredu.
Ravnatelj pove, da bomo učencem v 4. razredu v š. l. 2014/2015 kot neobvezni
izbirni predmet ponudili drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, šport in tehniko.
Članom sveta staršev je tudi predstavil enoletni projekt Dvig socialnega in kulturnega
kapitala, na katerega se namerava šola prijaviti; 4 šole se združijo v mrežo, ena šola
je nosilec projekta (naša šola, 50 % zaposlitev delavca na projektu), ostale tri pa so
partnerske: OŠ Krmelj, OŠ Mokronog, OŠ Raka (20 % zaposlitev).
K točki 4
G. ravnatelj seznani člane sveta staršev z uspehom v 1. ocenjevalnem obdobju.
Uspeh je dober, imamo samo štiri učence negativne (3,6 %). Ena negativna ocena je
v 5. r., osem negativnih ocen pa v 9.r. pri treh učencih.
Članica sveta staršev pove, da je potrebno preveriti, zakaj so nekateri učenci v 7.
razredu, ki zaradi pokvarjenega avtobusa niso prišli v šolo, dobili neopravičene ure.
Ravnatelj je povedal, da je v medije prišla lestvica stotih »najuspešnejših« osnovnih
šol, ki je bila narejena na osnovi dosežkov učencev na nacionalnem preverjanju
znanja. Pojasnil je, kako je do tega prišlo. Čeprav je naša šola med temi
najuspešnejšimi, ravnatelj meni, da je tako razvrščanje šol nezakonito in nedopustno.
Pismo s strani Ric, ki je v imenu Državne komisije za vodenje nacionalnega
preverjanja znanja pojasnilo zadevo, so prejeli tudi vsi člani sveta staršev.
Predstavnike sveta staršev zanima, kako je z uporabo igral na igrišču v varstvu
vozačev oz. v podaljšanem bivanju. Ravnatelj pove, da igrala uporablja tudi prva
triada, učitelji pa vodijo evidenco uporabe.
Ob 18. uri pride predstavnik učiteljskega zbora, g. Roman Drstvenšek, ki predstavi
strokovni vidik glede pisanja domačih nalog. Na seji sveta šole so namreč razpravljali
tudi o pisanju domačih nalog oz. o tem, da je nalog na predmetni stopnji preveč.
Kakšen odnos bo imel otrok do domačih nalog, je odvisno od dejstva, kakšen odnos
imajo do njih starši. Če se o domači nalogi, za katero se potrebuje pol ure, pogaja
ves popoldan, verjamemo, da so lahko vsi v družini slabe volje, ampak v tem primeru
ne moremo kriviti šole. K učnim navadam spada tudi sprotno opravljanje domače
naloge.
Člani sveta staršev se dogovorijo, da je cilj domače naloge pridobivanje znanja, zato
pri matematiki ni nujno, da učenec za nalogo reši vse naloge, če oceni, da že vse
prej zna in da bo g. Roman Drstvenšek na roditeljskem sestanku septembra
predstavil stališča še ostalim staršem glede pisanja domačih nalog.
Ob 19. uri odideta Roman Drstvenšek in Daniel Žniderič.
K točki 5
Člane sveta staršev zanima, ali je možna povratna informacija preko spleta glede
odjave oz. prijave malice. Preveriti je potrebno tudi, kako je z malico oz. kosilom, če
pride učenec spet v šolo po opravičeni odsotnosti (en učenec naj ne bi dobil malice
oz. sploh ničesar). Slaba je bila tudi organizacija plavalnega tečaja za 1. razred, saj

starši niso prejeli nobenega obvestila v zvezi z izvedbo, problem pa je bil tudi malo
časa do odhoda na avtobus (sušenje las).
Starše zanima, kdaj se bo bodoči 1. razred srečal. Ravnatelj pove, da je varianta, da
se prvošolčke povabi 17. 5. na Dan druženja in gibanja vseh generacij, sestanek z
delavnicami bi pa izvedli kasneje.
Starši opozorijo, naj bodo učitelji pri izbiri delovnih zvezkov bolj enotni pri cenah kot
lansko leto. Ravnatelj pove, da bomo varčevalno naravnani, kot je bilo dogovorjeno
že lani.
Sklep št. 3: Člani sveta staršev se strinjajo, da bodo šli v Šolo v naravi tudi 7.,
8. in 9. razred. Plačajo starši oz. je možno tudi iz šolskega sklada. Željeno je
tudi sofinaciranje občine.
V naš čebelnjak so se naselile »divje« čebele, g. Grilc jih bo pregledal in poskrbel za
morebitno zdravljenje, da te čebele ne bi morda delale škode ostalim čebelarjem v
okolici.
Ministrstvo je objavilo anketo o uporabi šolske uniforme. Starši se z njimi ne strinjajo,
bi bilo pa smiselno v Pravila šolskega reda zapisati pravila oblačenja.

Seja je bila končana ob 19.35.

Gabrijela Lisec

Petra Županc

zapisnikarica

predsednica sveta staršev

