Zapisnik 4. seje sveta staršev OŠ Franca Rozmana Staneta z dne 21. februarja
2013.
Prisotni predstavniki oddelkov (lista je priloga zapisnika): Darko Mikša 1.a, Rok Bojanc
1.b, Silva Mlakar 2.a, 2.b, Stanislav Rozman 3.a, Samo Kranjec 3.b, Darja Volč 4.a,
Petra Vignjevič Kovjanič 4.b, Apolonija Bajraktarevič 5.a, Nataša Adlešič Barba 6.a,
Brigita Kek Vrabič 6.b, Marin Kneževič 7.a, Alenka Prinčič Artač 7.b, Aleš Gros 8.b,
Natalija Dolenc 9.b
Ostali prisotni: ravnatelj Božo Starašinič
Opravičeno odsoten: Pavel Virant, pomočnik ravnatelja
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje, 3. seje.
2. Predstavitev učnega uspeha in samoevalvacijskega poročila.
3. Tekoče aktivnosti na šoli.
4. Volitve kandidatov za UO šolskega sklada iz vrst staršev.
5. Imenovanje UO šolskega sklada.
6. Vprašanja in pobude staršev.
7. Razno.
Ad1. Zapisnik 3. seje je bil sprejet brez pripomb (9/0/0).
Ad2. Ravnatelj je predstavil učni uspeh ter poročal o izvedenih aktivnostih v 1.
ocenjevalnem obdobju. Predstavil je samoevalvacijsko poročilo s poudarkom na
problematiki šolske prehrane. Obe poročili sta prilogi zapisnika.
Razprava:
- ga. Dolenc je navedla primer iz vrtca, ko za odžejanje namesto sokov, napitkov ali
navadne vode v vrče vode dodajo koščke olupljenjega sadja, predvsem agrumov.
- v 4.b prosijo, če je mogoče, da kuhar otroku postreže le tisto, kar si želi. Ravnatelj
ocenjuje, da to ne bi smel biti problem.
- Ga. Vrabič Kek sprašuje, kako je z vpisom za naslednje šolsko leto. Ravnatelj je
pojasnil, da je precejšen interes staršev tudi iz drugih šolskih okolišev, da bosta dva
oddelka in da se lahko zgodi, da bodo morali katero prošnjo iz drugih šolskih okolišev
zavrniti.
Ad3. Ravnatelj je povzel informacije, ki so jih starši dobili tudi preko roditeljskih
sestankov prejšnji teden o preteklih in prihajajočih dogodkih:
informativni dan za 9. razred (petek, sobota, 15. in 16. februar 2013) ;
povabilo za počitniško varstvo ZPM med zimskimi počitnicami – obvestilo na
spletni strani, plakat na oglasni deski ;
tekmovanja - vesela šola 4. – 9. razred, fizika 8. in 9. razred (marec),
matematični kenguru od 1. do 9. razreda, cici vesela šola 1. -3. razred (april),
računanje je igra 2. in 3. razred, (maj), bralna značka …
V marcu bo organizirano drsanje za učence, ki so vključeni v OPB (učenci bodo
dobili prijavnice) ;
plavanje za 1. razred bo aprila, plavanje za 3. razred bo maja ;
bosta še najmanj dve zbiralni akciji papirja ;
prireditev pozdrav pomladi bo 27. marca ;

v soboto 6. aprila bo delovna sobota;
kmalu bodo prijavnice za vključitev učence v podaljšano bivanje za šolsko leto
2013/14, pripravljamo se na izvedbo šol v naravi za 3., 4., 5., 7. in 8. razred ;
v začetku maja bo NPZ za učence 6. in 9. razreda.
Priporočamo spremljanje spletne strani – novice in obvestila, koristni napotki za otroke
in mladostnike, aktivnosti po mesecih.
Ad4.
Kandidati za člane upravnega odbora šolskega sklada iz vrst staršev so Barbara Oven,
Nataša Adlešič Barba, Vilma Lindner, Andrej Karlin, Benjamin Gregorinčič.
Imenovana je bila volilna komisija v sestavi Rok Bojanc in Marin Kneževič (13/0/0).
Komisija je izpeljala glasovanje in ugotovila naslednje: razdeljenih 15 glasovnic, prejetih
in veljavnih 15. Kandidati so dobili naslednje število glasov:
Barbara Oven, 4
Nataša Adlešič Barba, 14
Vilma Lindner, 11
Andrej Karlin, 12
Benjamin Gregorinčič 14
Izvoljeni so: Nataša Adlešič Barba, Vilma Lindner, Andrej Karlin in Benjamin
Gregorinčič.
Ad5.
Imenuje se upravni odbor v sestavi: Nataša Adlešič Barba, Vilma Lindner, Andrej
Karlin, Benjamin Gregorinčič (iz vrst staršev) in Robert Teršek, Agata Kržišnik ter
Peter Benedetič (iz vrst učiteljev na predlog sveta šole). (15/0/0)
Ad6.
2.b zanima, ali so učitelji v podaljšanjem bivanju dolžni pregledovati nalogo? Ravnatelj
pojasni, da učitelji v OPB vodijo potek dela v tem času, niso pa pristojni za vsebino
oziroma pravilnost nalog.
Eden od staršev opozori še na primer, ko je 14.2. šolski kombi izpustil postajo na Cesti
na Poljane. Ravnatelj obljubi odgovor.
Ad7.
Predsednik sveta staršev je obvestil člane sveta o ponudbi RK Ljubljana za tečaje prve
pomoči za starše in ponudbo posreduje vsem na vpogled.
Seja je bila zaključena ob 18.55 uri.
Zapisal: Stanislav Rozman
Prilogi:
- poročilo 1. ocenjevalnega obdobja
- samoevalvacijsko poročilo
- lista prisotnosti

Priloga za 2. točko dnevnega reda
Učni uspeh. Ob pričetku šolskega leta 2012/13 je bilo na šoli 331 učencev in učenk, ob
zaključku 1. ocenjevalnega obdobja, ki se je končalo 31. januarja 2013, pa je bilo na
šoli 333 učencev in učenk, od tega 168 dečkov in 165 deklic.
V prvem triletju je nekaj učencev in učenk, ki zaradi učnih težav niso dosegli ciljev ali
pa so jih dosegli le delno. Vključeni so v dopolnilni pouk in (ali) pa imajo individualno
učno pomoč.
V drugem triletju ima 5 učencev učne težave, 1 učenec je neocenjen.
V tretjem triletju je 9 učencev, ki imajo negativne ocene pri posameznih predmetih.
Uspešnih je 91,7% učencev. Učenci, ki so neuspešni imajo večinoma negativne ocene
pri enemu ali dveh predmetih. je uspešnih.
Dnevi dejavnosti so bili izvedeni v skladu z Letnim delovnim načrtom.
Šole v naravi. Zimska šola v naravi je bila izvedena za učence 1. razreda na Kopah od
17.12. do 21.12.2012 (udeležba 88%), za učence 2. razreda od 21.1. do 25.1. na Arehu
(udeležba 75,7%) in za učence 6. razreda na Rogli od 14.1. do 18.1.2013 (udeležba
75%).
Tekmovanja iz znanja so najprej na stopnji šolskih tekmovanj. Nekatera so se
zaključila in učenci so se uvrstili na tekmovanja višje ravni. Na državno tekmovanje se
uvrstijo najboljši učenci s šolskih in regijskih tekmovanj, ki dosežejo določeno število
točk. Končni dosežki učencev bodo v poročilu ob zaključku šolskega leta. Učenci so se
udeležili tekmovanj iz znanja: o sladkorni bolezni, v znanju biologije, angleščine, logike,
zgodovine, kemije in slovenščine.
Ostala tekmovanja se pričnejo v naslednjih mesecih.
Na športnem področju tekmovanja v različnih panogah potekajo skozi celo šolsko leto,
nekatera tekmovanja so se že zaključila (atletika), učenci so dosegli nekaj izvrstnih
rezultatov. Tekmovanja v igrah z žogo še potekajo.
Druge aktivnosti. Septembra so učenci ob dnevu mobilnosti sodelovali v projektu
Živim ples in se s kolesi zapeljali v središče Ljubljane.
Oktobra so devetošolci sodelovali na Festivalu za tretje življenjsko obdobje, kjer so se
učenci udeležili okrogle mize na temo medgeneracijskega sodelovanja.
Za otroke iz sosednjih vrtcev smo pripravili delavnice.
Vsi učenci šole so se udeležili festivala Veter v laseh - S ŠPORTOM PROTI
ODVISNOSTI, ki ga je v sodelovanju s Športno unijo Slovenije organiziralo Športno
društvo Šentvid – Ljubljana. V soboto, 6. oktobra 2012, so učitelji in učenci aktivno
sodelovali na Jesenskem srečanju Četrtne skupnosti Šentvid, v soboto, 27. oktobra, pa
so se učenci nastopili na Ljubljanskem maratonu.

Učenci so sodelovali v projektih Bontonček (3.r), O2 za vsakogar (7.r),Varni internet (5.
- 9.r), Tradicionalni slovenski zajtrk, Evropski teden zmanjševanja odpadkov in
fotonatečajih Evropa v šoli in Slovenija, moja domovina. Organizirali smo zbiralno akcijo
papirja, ki je bila najuspešnejša doslej.
Za starše in pedagoške delavce smo pripravili predavanje o varni rabi interneta.
Decembra smo imeli vajo evakuacije. V počastitev državnega praznika smo pripravili
proslavo za učence. Učenci predmetne stopnje so imeli novoletni ples v mali
telovadnici.
Za nadarjene učence smo izvedli matematično, tehniško in kemijsko delavnico,
delavnico unikatnega oblikovanja in likovne delavnice, kjer so izdelali čarobno vilo za
okrasitev Kongresnega trga v Ljubljani ter pustne maske za Zmajev karneval.
V akciji »Podarim, beri, igraj se tudi ti« so starejši učenci obiskali mlajše, se
medsebojno obdarovali in eno šolsko uro namenili prijetnemu druženju.
Konec januarja smo pripravili delavnice za bodoče prvošolce in informativni sestanek
za njihove starše.
Ljubljana Šentvid, 20.2.2013

