OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-95/2018-1
2. seje sveta staršev v š. l. 2017/2018, ki je bila v četrtek, 15. marca 2018 ob 17. uri,
v učilnici kemije.
Prisotni vsi člani sveta staršev:

Milena Bahčič, Dijana Budna, Helena Stritar, Petra
Županc, Maja Slemenšek, Anton Perc (prihod 17.40)
(lista prisotnosti je priloga tega zapisnika)

Odsotna:

Miroslava Kranjec Mirt, 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 1. seje
Predlogi, pobude
Razno
K točki 1
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen ter
predstavila dnevni red. G. ravnatelj je predlagal, da se pod točko 3 obravnava Poročilo
1. ocenjevalnega obdobja, ostali dve točki dnevnega reda se preštevilčita.
1.
2.
3.
4.

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 1. seje.
K točki 3
Ravnatelj seznani člane sveta staršev o 1. ocenjevalnem obdobju, in sicer:
- 4. razred: 1 negativna ocena
- 7. razred: 1 negativna ocena
- 9. razred: 3 negativne ocene
V tem času so negativne ocene že popravljene, razen ene.
Ravnatelj tudi seznani člane s statistiko vpisanih pripomb in pohval v eAsistentu ter s
podatki o opravljenih domačih nalogah. Stanje neopravljenih domačih nalog se
izboljšuje, je pa odstotek v nekaterih razredih še vedno prevelik.
Starše zanima ali bo potrebno stavko nadomeščati. Ravnatelj pojasni, da ne, ker ni
zakonske osnove za nadomeščanje, gre za ustavno pravico. Na vprašanje, ali se

staršem ta dan ne zaračuna v ceni, ravnatelj pojasni, da za plačilo oskrbnine vrtca so
stroški dela v ekonomski ceni, odšteta bo prehrana na dan stavke.
K točki 4
Starše je zanimalo kje se preoblačijo učenci v športno opremo. Nižji razredi to storijo v
razredih, višji pa v garderobah. Tudi učenci, ki obiskujejo atletiko, se naj preoblečejo v
razredu in ne na hodniku kot to storijo nekateri.
K točki 5
Ravnatelj seznani vse s predlogom spremembe Pravil šolskega reda, ki jih bo
obravnaval svet zavoda na svoji seji. Pobudo je dal učiteljski zbor, ki je na svojem
sestanku dne 9. 11. 2017 in 14. 12. 2017 tudi podal predlog sprememb. Predlog je
priloga k temu zapisniku.
Člani sveta staršev izrekajo pozitivno mnenje, da potrjujejo predloga v celoti. Starši so
celo mnenja, da otroci sploh ne bi nosili mobitelov v šolo, a zaenkrat take odločitve še
ne bomo sprejeli. Starši se morajo do naslednjega šolskega leta temeljito pogovoriti o
tem. Morebitno odločitev o tem bi potem sprejeli v septembru.
Predlagali so tudi roditeljski sestanek na temo varna uporaba interneta, kjer bi bili starši
in učenci. Ravnatelj pojasni, da so učenci že imeli tovrstno izobraževanje.
Ob 17.40 prihod gospoda Antona Perca.
Ravnatelj seznani člane sveta staršev z akcijo RKS Zaigraj z nami. Učenci bi donirali
1 € za vrstnike iz manj spodbudnega okolja za športno obarvane, brezplačne
prvomajske počitniške dneve v letovišču Debeli rtič. Člani sveta staršev se z akcijo
strinjajo, želijo pa povratno informacijo koliko bo zbranega denarja.
Ravnatelj glede dovoza k šoli pojasni, da je občina že odstranila kozolec, kjer bo
začasno parkirišče. Idejna zasnova o krožišču je narejena, cena te investicije še ni
znana. Z delom lahko občina prične samostojno, ker ni vezana na državno cesto.
Ravnatelj je člane sveta zavoda seznanil, da je šola za investicijsko vzdrževanje občini
predlagala izgradnjo WC-jev v zgornjih prostorih, vgradnjo vrat med šolo in vrtcem,
pogodbe s strani občine še ni.
Šolska knjižnica bo po novem morala preiti v sistem COBISS, dela bo ogromno,
predvsem za knjižničarko.

Seja je bila končana ob 18.05.

Gabrijela Lisec

Petra Županc

zapisnikarica

predsednica sveta staršev

