OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-260/2018-1
1. seje sveta staršev v š. l. 2018/2019, ki je bila v sredo, 26. septembra 2018 ob 16.30, v
učilnici kemije.
Prisotni člani sveta staršev:

Bahčič Milena, Belinc M. Marija, Starič Polona, Helena
Stritar, Petra Županc (lista prisotnosti je priloga tega
zapisnika)

Opr. odsoten:

Anton Perc

Odsotna:

Dijana Budna

Ostali vabljeni:

Vincenc Frece,
zapisnikarica

ravnatelj

in

Gabrijela

Lisec,

Sejo je sklical g. ravnatelj, mag. Vincenc Frece, vodila pa jo je ga. Petra Županc, katero so
člani sveta staršev tudi v tem šolskem letu soglasno potrdili za predsednico.
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 1. seje v š. l. 17/18
Razprava o poročilu o delu za šolsko leto 2017/2018
Mnenje glede LDN za šolsko leto 2018/2019
Volitve člana v svet zavoda
Predlogi, pobude
Razno
K točki 1
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen ter
predstavila dnevni red.
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 2. seje.
K točki 3
Ravnatelj je predstavil Poročilo o vzgojno – izobraževalnem delu v šolskem letu
2017/2018, iz katerega je razvidna realizacija LDN za šolsko leto. Načrt je bil realiziran
glede na načrtovane dejavnike.To poročilo je priloga tega zapisnika.
Pripombe, predlogi oz. pohvale članov sveta staršev:

-

-

-

predlagano je, da se ZD Sevnica opozori, da pri sistematskih pregledih ne razlagajo
razredniku podrobnosti o zdravstvenih težavah posameznikov, naj pisno obvestijo
starše
pohvala za pevsko plesno prireditev, vendar vaje razporediti čez celo leto in ne
zadnji teden pred prireditvijo, ker so učenci preveč obremenjeni, bil je pritisk na
otroke, ker je zmanjkovalo časa
na reviji pevskih zborov je bil po mnenju nekaterih staršev nastop šolskega zbora
slab, učitelj mora znati presoditi ali so otroci pripravljeni za nastop na reviji

Starši ostalih pripomb na poročilo niso imeli.
K točki 4
Ravnatelj je predstavil predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2018/2019. 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, predlogi, pohvale predstavnikov staršev:
- prevoz, proga Kancijan, odhod 7.15, prepozno, otroci bodo v zimskem času
zamujali pouk; g. ravnatelj pove, če bo prihajalo do tega, se bo vozni red spremenil
- za prvi roditeljski sestanek naj bo predavanje policista in zdravstvene vzgoje le za
1. razred oz. 1. triado
- ločitev uvodnega roditeljskega sestanka, ker imajo nekateri starši več otrok in se
prvega sestanka v vseh razredih ne morejo udeležiti, na to so opozorili že lani
- preveriti stroške spremstva učitelja v ŠVN, 7. in 8. razred, naj bi bili previsoki
Ravnatelj je povedal, da je v šolskem koledarju za 2018/2019 189 dni pouka. Ministrstvo
je določilo 3 delovne sobote: 29. 9. 2018, 2. 2. 2019 in 11. 5. 2019.
Glede tega g. ravnatelj predlaga, da delovne sobote 2. 2. 2019 ni, ker ni v skladu z Zakonom
o osnovni šoli. Ker ta ne določa spodnje meje števila dni pouka, Pravilnik o šolskem
koledarju pa v nasprotju s tem zakonom določa najmanj 189 dni pouka.
Glede delovnih sobot prebere predsednica tudi pripombo člana, ki je odsoten, ki se z
menjavo delovnih dni 29. 9. 2018 in 11. 5. 2019 za 24. 12. 2018 in 3. 5. 2019 ne strinja.
Člani sveta staršev so se z ravnateljevem predlogom strinjali, ostali dve delovni soboti pa
naj se izvedeta.
Sklep 3: Člani sveta staršev so se s predlogom LDN soglasno strinjali in dajejo
pozitivno mnenje.
K točki 5
Miroslavi Kranjec Mirt je potekel mandat v svetu zavoda kot predstavnici staršev, ker je
sin zaključil osnovno šolo.
Člani sveta staršev so predlagali Petro Županc. Sledilo je javno glasovanje.

Sklep št. 4: V Svet zavoda OŠ Blanca je kot predstavnica staršev soglasno (5 glasov
ZA) izvoljena Petra Županc.

K točki 6
Predlogi predstavnikov staršev:
- plesna prireditev, ki je bila dobro pripravljena, zakaj se ne bi pokazali na občinski
ravni, mogoče na kaki drugi šole
To je težko izvedljivo, je naporno za mentorja in vsaka šola ima že določen svoj LDN oz.
svoje dejavnosti.
K točki 7
Starši so opozorili, da učenci, ki imajo atletiko, tekajo po sadovnjaku. G. ravnatelj bo
opozoril oz. preveril glede tekanja po sadovnjaku, kjer je v tem času še posebej nevarno
zaradi obiranja jabolk – vožnje traktorjev. Starši so pa drugače zadovoljni, ker se dobro
dela pri atletiki in učenci dobro zastopajo šolo s svojimi dosežki.
Starši so izredno pohvalili delo učiteljice v 5. razredu (letos in tudi lani), ki zelo dobro
izkorišča prostor, ki ji je dan, kljub temu, da je majhen in se ne sliši zvonca, drugače pa
imajo učenci ta razred radi.
Seja je bila končana ob 18.20.
Gabrijela Lisec

Petra Županc

zapisnikarica

predsednica sveta staršev

