OŠ BLANCA
ZAPISNIK
6. seje sveta staršev, ki je bila v torek, 10. junija 2014 ob 16.30 uri,
v učilnici geografije.
Prisotni člani sveta staršev:

Katarina Požun, Andrej Lisec Barbara Kukovičič,
Polona Starič, Petra Županc, Maja Žibert, Daniel
Žniderič (odhod 18.30), (lista prisotnosti je priloga
tega zapisnika)

Opravičeno odsoten:

Andrej Grilc

Ostali vabljeni:

Vincenc Frece,
ravnatelj,
Gabrijela Lisec,
zapisnikarica, Roman Drstvenšek (odhod 18.25),
učitelj

Sejo je sklicala predsednica sveta staršev, ga. Petra Županc, ki jo je tudi vodila.
DNEVNI RED:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje
3. Soglasje sveta staršev k skupni nabavni ceni DZ in drugih učnih gradiv
za posamezen razred
4. Pregled aktualnih zadev
5. 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 5. seje.
Nanj ni bilo pripomb, zato je sprejet:
Sklep št. 1: Člani sveta staršev sprejmejo zapisnik 5. seje.
K točki 3
Strokovni aktivi učiteljev so ravnatelju predlagali seznam delovnih zvezkov in drugih
učnih gradiv, ki jih bodo učitelji in učenci uporabljali pri pouku v š. l. 2014/15. Zato je
potrebno pridobiti soglasje sveta staršev, ki so odprli razpravo in podali naslednje
pripombe:
 uporaba e-delovnih zvezkov pri matematiki od 6. do 9. r.: starši se bojijo, da
vsi doma nimajo dostopa do interneta; učitelj Roman Drstvenšek jim pojasni,
da bodo ti učenci imeli možnost nalogo opraviti v šoli oz. izposoja papirnate
verzije v šoli,




uporaba DZ s CD-jem pri glasbi: ali je ta DZ res nujen, zakaj ni tudi tu uporaba
e-verzije,
za naslednje šolsko leto izvesti roditeljski sestanek z ostalimi starši o izboru
DZ preden jih mora svet staršev potrditi.

Sklep št. 2: Člani sveta staršev so se javno odločili za pozitivno soglasje k
skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za vse razrede.
K točki 4
Za šolsko glasilo bodo učenci plačali 1 €. Svet staršev se strinja z zneskom, a naj bo
ta denar namenjen le za pokritje materialnih stroškov za izdelavo gradiva (papir,
kartuše…).
Člani sveta staršev so mnenja, da obvestilo za starše o izbiri neobveznih izbirnih
vsebin ni bilo jasno napisano, staršem bi bilo potrebno izbirne predmete predstaviti
na roditeljskem sestanku. Začudeni so namreč nad izborom umetnosti in ne
nemščina oz. računalništvo.
Postavljeno je bilo tudi vprašanje zakaj je PB za 14/15 le do 15.10; ravnatelj pojasni,
da je potrebno varčevati, da imamo premalo ur PB in da bo točna ura še določena
septembra, ko se bodo začele izvajati vse dejavnosti po pouku.
Člana je zanimala tudi postavljena šolska klop pri igrišču, je mnenja, da je ovirana pot
na igrišče. Ravnatelj je pojasnil zakaj je tako postavljena.
Podana je bila tudi pripomba na predstavitve power point učenca pri pouku; starši so
mnenja, da je potrebno otroka v šoli najprej naučiti kako se to računalniško naredi.
Ravnatelj je pojasnil, da so ravno v ta namen ponudili neobvezni IP računalništvo v 4.
razredu, za kar pa ni bilo dovolj prijav.
Starši so tudi mnenja, da mora šola ukrepati pri učencu v 1. razredu, ki je do ostalih
nasilen, da se ne bi to še bolj stopnjevalo.
Starši so pohvalili odlične športne rezultate, vendar menijo, da bi morali učitelji med
seboj bolje koordinirati, saj če je učenec cel dan odsoten zaradi udeležbe na nekem
tekmovanju ne more takoj naslednji dan pisati kontrolne naloge.
Pohvalili so tudi vrtčevski pevski zbor in učiteljico Sašo Martinčič. Tudi šolska spletna
stran je ažurna in lepa.
Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje, da bi bil verouk v šoli, za kar pa ni razlogov in tudi
člani so proti. Za vse težave pri izvajanju verouka se morajo starši obrnit na g.
župnika oz. krajevno skupnost, ki jim daje prostor za izvajanje.
Ravnatelj pove, da smo za š. l. 2014/15 za izvedbo Šole v naravi, prijavili 7. in 8.
razred, CŠOD dom Breženka, projektni oz. tematski teden od 25. 5. do 29. 5. 2015
ter 5. in 6. razred CŠOD dom Kranjska Gora, alpsko smučanje od 9. 3. do 13. 3.
2015.
Ravnatelj predstavi rezultate NPZ-ja, ki so razvidni iz spodnje tabele.
9. razred
Slovenščina
Matematika
Fizika
povp. predmetov

6. razred
Slovenščina

država % OŠ Blanca %
54,88
62,33
53,28
61,87
46,12
53,00
51,43
59,07

država
%
61,92

OŠ Blanca
%
58,91

bolje za:
13,58%
16,12%
14,92%

14,87%

bolje za:
-4,86%

Matematika
Angleščina

62,36
48,22

60,82
44,27

-2,47%
-8,19%

povp. predmetov

57,50

54,67

-5,17%

V vrtcu bosta v novem šolskem letu dva kombinirana oddelka, saj Občina Sevnica
širitve ne dovoli.
Seja je bila končana ob 18.45.

Gabrijela Lisec

Petra Županc

zapisnikarica

predsednica sveta staršev

