OSNOVNA ŠOLA
FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID
SVET STARŠEV

ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2010/2011, ki je bila v torek 28. septembra 2010 ob 18.00 uri.

DNEVNI RED:
1. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev
2. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2009/10
3. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2009/10
4. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11 in pridobitev mnenja
5. Predstavitev programa nadstandardnih dejavnosti in pridobitev soglasja
6. Vprašanja in predlogi
PRISOTNI:
Na 1. seji sveta staršev v šolskem letu 2010/11 je bilo prisotnih vseh 17 predstavnikov staršev (glej listo
prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant.

POVZETEK RAZPRAVE:
1. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev
Za predsednika Sveta staršev je bil izvoljen Stanislav Rozman in za namestnico Brigita Vrabič Kek.
2. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2009/10
Poročilo o delu šole v šolskem letu 2009/10 je predstavil pomočnik ravnatelja Pavel Virant. Splošna ocena je, da
so bili učenci zelo uspešni tako pri doseganju učnih ciljev kot tudi pri različnih športnih in kulturnih aktivnostih.
V razpravi, ki je sledila je bilo zastavljeno vprašanje o nacionalnem preverjanju znanja za 6. razred v šolskem
letu 2009/10, ko učenci pri matematiki niso predelali snovi, ki je bila vključena v preverjanje. G. Virant je pojasnil,
da snov ni bila pravočasno predelana zaradi izpada določenega števila ur matematike in hkrati zagotovil, da
bodo v bodoče bolj pozorni na snov, ki bo vključena v preverjanje.
Starše je tudi zanimalo ali je mogoče poleg povprečnih ocen pridobiti tudi ostale bolj natančne rezultate
preverjanja – mesto, ki ga je naša šola zasedla v državi po posameznih predmetih. G. Virant je odgovoril, da ti
rezultati niso na voljo. Šola dobi rezultate po posameznih vprašanjih oz. njihovih sklopih, ki se natančno
analizirajo. S tem se ugotovijo morebitne pomanjkljivosti v znanju, katerim se v prihodnje da večji poudarek v
učnem procesu.
3. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2009/10
Dosedanji predsednik Sveta staršev Radovan Lukman je pripravil Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem
letu 2009/10. Predstavila ga je Brigita Vrabič Kek. Plan dela Sveta staršev je bil skoraj v celoti realiziran. Veliko
je bilo narejenega na področju sprejemanja novih aktov šole in sodelovanju v različnih delovnih telesih šole. Še
posebej je izstopala velika udeležba predstavnikov na sejah in njihovo aktivno sodelovanje. Poglavitne nerešene
zadeve sta ureditev rabe zunanjega športnega igrišča in izboljšanje šolske infrastrukture in nadaljevanje z
ničelno toleranco do vsakršnega nasilja, vključno s pojavi vandalizma.
Poročilo bo objavljeno na spletni strani šole (h t t p :
)

4. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11 in pridobitev mnenja
Predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11 je predstavil ravnatelj Božo Starašinič.
Predlogi, pobude podani tekom predstavitve:
Kadar se od sveta staršev pričakuje mnenje oz. soglasje je potrebno predstavnikom gradivo predhodno
posredovati (preko e-pošte ali spleta), da so z njim vnaprej seznanjeni in lahko podajo mnenje oz soglasje.
V obvestila ob dnevih dejavnosti je potrebno vključiti tudi informacijo o okvirni ceni.
V seznam tekmovanj je potrebno dodati informacijo kateri razredi se lahko prijavijo na določeno tekmovanje.
S strani staršev je bila izražena želja, da se tudi 7. razredom omogoči učenje francoskega jezika v okviru
interesnih dejavnosti.
Odjava šolske prehrane je do 8h po telefonu v tajništvo šole. Starši predlagamo, da se prouči možnost
odjave preko elektronske pošte.
Svet staršev je soglasno potrdil imenovanje Klavdije Zavašnik za predstavnico staršev v komisiji za šolsko
prehrano kot to določa Pravilnik o šolski prehrani. Nadalje je bilo poudarjeno, da je v šolski prehrani še
vedno preveč sladkarij in da je potrebno še večjo pozornost nameniti zdravi prehrani.
Ponovno je bila izpostavljena problematika terminov roditeljskih sestankov. Sprejet je bil predlog, da so
roditeljski sestanki v bodoče ob 17h za razredno stopnjo in ob 18:30 za predmetno stopnjo. Ravnatelj je
opozoril, da bo v tiskani izdaji šolske publikacije navedeno še po starem.
Svet staršev je podal soglasje k predlogu Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/11.
5. Predstavitev programa nadstandardnih dejavnosti in pridobitev soglasja
Program nadstandardnih dejavnosti je predstavil ravnatelj Božo Starašinič. Predstavniki staršev smo podali
soglasje za izvedbo sledečih nadstandardnih dejavnosti: šola v naravi (1. r do 8. r,) tečaj plavanja (1. r in 3. r),
tečaj drsanja in lutkovni abonma.
6. Vprašanja in predlogi
Ravnatelj je podal informacijo, da je prišlo do napake pri predlogu fleksibilne diferenciacije za šolsko leto
2010/11. Največ ¼ ur pouka v 6. r in 7. r ni mogoče izvajati v heterogenih skupinah, možen je le nivojski
pouk.
Starši podpiramo spremenjen predlog, da se največ ¼ ur pouka izvede kot nivojski pouk. Starši
bodo o podrobnostih še obveščeni.
Starše so zanimale tudi podrobnosti glede organizacije Plesa prijateljstva v okviru tedna otroka, predvsem je
bil kot problematičen izpostavljen nakup nekakšnih zapestnic. Obstaja bojazen, da se nekdo poskuša
okoristiti na račun otrok.
Dodatno pridobljena informacija s 7. seje sveta šole, dne 29.9.2010: učenci od 6. r-9. r bodo imeli
ples v organizaciji Zavoda Enostavno prijatelji, Šolske skupnosti in Šolskega parlamenta. Pobuda za
zapestnice je prišla s strani animatorjev, ni pa obvezna. Predstavniki šole bodo poskrbeli, da se
stvari pravilno izvedejo.
Starše je nadalje zanimalo ali je v letošnjih urnikih veliko lukenj (prosta ura med urami pouka).
Pomočnik ravnatelja je odgovoril, da je lukenj v urnikih v tem šolskem letu malo. Če pa so, gredo
otroci v tem času v knjižnico in tam počakajo na naslednjo uro.
Starši so izrazili željo, da šola posveti večjo pozornost pravilni uporabi slovenskega jezika v besedilih pisnih
obvestil, na spletni strani in drugje.
Starši so opozorili, da pri avtomatih z vodo kozarcev pogosto ni na voljo.
Seja je bila zaključena ob 21 uri.
Zapisala: Brigita Vrabič Kek

Stanislav Rozman
predsednik Sveta staršev

