OŠ BLANCA
ZAPISNIK
7. seje sveta staršev, ki je bila v četrtek, 29. septembra 2014 ob 16.30 uri,
v učilnici geografije.
Prisotni člani sveta staršev:

Jože Županc, Barbara Kukovičič, Petra Županc,
Maja Žibert, Anton Perc, Miroslava Kranjec Mirt,
Daniel Žniderič, (lista prisotnosti je priloga tega
zapisnika)

Opravičeno odsotna:

Polona Starič

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:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 6. Seje
Volitve predsednika sveta staršev
Razprava o poročilu o delu v šol. letu 2013/14
Mnenje glede LDN za šol. leto 2014/15
Razprava o spremembah Pravil šolskega reda, Hišnega reda, Pravil
šolske prehrane
7. Imenovanje predstavnika sveta staršev s svet zavoda
8. Predlogi, pobude
9. Razno
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 6. seje. Nanj ni bilo pripomb, zato je sprejet:
Sklep št. 1: Člani sveta staršev sprejmejo zapisnik 6. seje.
K točki 3
Svet staršev javno in soglasno imenuje Petro Županc za predsednico sveta staršev.
K točki 4
Ravnatelj je predstavil Poročilo o delu v šolskem letu 2013/2014, iz katerega je
razvidna realizacija LDN za šolsko leto. Načrt je bil realiziran glede na načrtovane
dejavnike.To poročilo je priloga tega zapisnika. Starši pripomb na poročilo niso imeli.

K točki 5
Ravnatelj je predstavil predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2014/2015. 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:
- Bolj motivirati učence za pevski zbor: mogoče bi učenci sami sodelovali pri
izboru skladb, dialog z učiteljico in učenci, člani zbora bi imeli intenzivne vaje
nekje na terenu (polovico bi prispevali starši, polovico iz šolskega sklada)
seznaniti svet zavoda;
- Starši so za to, da gredo na zaključni izlet le 9. razred, zaradi nižjih stroškov
se bi priključili kateri drugi šoli, če pa to ne bi šlo, pa ostane v kombinaciji z 8.
razredom, seznaniti svet zavoda.
Ravnatelj pove, da imamo tudi v tem šolskem letu premalo ur za PB (le 38) in je 5.
razred ponovno priključen v varstvo vozačev. Predstavniki sveta staršev so mnenja,
da je to pravica otrok in bi moral biti tudi 5. razred v PB. Zato sprejmejo sklep št. 2,
da se na MIZŠ poda ugovor glede premalo ur izvajanja PB za 5. razred.
Starši so se s predlogom LDN strinjali.
K točki 6
Predstavniki staršev so predlagali, da bi se zapisalo v Pravilnik o šolskem redu tudi
možnost opravičevanja izostankov otrok tudi preko eAsistenta oz po elektronski poti.
V kolikor pa bi razrednik dvomil v verodostojnost opravičila, pa bi to preveril na
govorilnih urah.
Pripomba je bila tudi zaradi obvezne uporabe šolskih copat, a g. ravnatelj pojasni, da
gre tu za varnostni vidik (preprečevanje morebitnega zdrsa in posledično poškodbe).
K točki 7
Katarina Požun, članica sveta zavoda, nima več statusne pravice biti član sveta
staršev, zato je potrebno določiti novega predstavnika staršev v svet zavoda.
Člani sveta staršev so soglasno v svet zavoda imenovali Miroslavo Kranjec
Mirt, do poteka mandata obstoječega sveta zavoda.
K točki 8
Člani sveta staršev so sprejeli sklep št. 3 in delegirali predstavnike staršev v
upravni odbor šolskega sklada, in sicer so to:
- Anton Perc
- Jože Županc
- Barbara Kukovičič
Starše zanima glede vnosa ocen v aplikacijo eAsistent: kdaj je starš seznanjen z
oceno, zakaj nekateri učitelji ne vpisujejo redno domačih nalog. G. ravnatelj bo
preveril zadevo.
K točki 9
S strani predstavnika staršev je bila izrečena pohvala za športne dosežke in pohvala
tudi vodstvu šole, da omogoča udeležbo učencev na raznih tekmovanjih.

Seja je bila končana ob 18.45.

Gabrijela Lisec

Petra Županc

zapisnikarica

predsednica sveta staršev

