OSNOVNA ŠOLA
FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID

OSNUTEK

SVET STARŠEV

ZAPISNIK
4. seje Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v četrtek, 2. februarja 2012 ob 18.30 uri.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Poročilo ob zaključku ocenjevalnega obdobja
3. Vprašanja in pobude staršev
4. Predstavitev sprememb Zakona o osnovni šoli
5. Aktualni dogodki
6. Razno

PRISOTNI:
Na 4. seji sveta staršev v šolskem letu 2011/12 je bilo prisotnih 14 od 18 predstavnikov staršev (glej listo
prisotnih) in ravnatelj Božo Starašinič.

Uvodoma je predsednik Sveta staršev izrekel pohvalo ravnatelju šole, celotnemu učiteljskemu zboru in učencem
za izvrstno pripravljeno proslavo in razstavo ob 100. obletnici šole.
Končno je rešeno tudi vprašanje javne razsvetljave in s tem splošne ter prometne varnosti pred šolo, za kar se
zahvaljuje vztrajnosti ravnatelja, angažirani ekipi staršev (g. Končar, Tomori, Rahne…) in uredništvu Tednika TV
SLO.

Ad 1. Sprejem zapisnika
Zapisnik 3. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet brez pripomb.
Ad 2. Poročilo ob zaključku ocenjevalnega obdobja
Ravnatelj je podal poročilo ob zaključku ocenjevalnega obdobja. Učni uspeh je v primerjavi z lanskem letom
boljši, saj je po zaključku 1. ocenjevalnega obdobja pozitivno ocenjenih 96,6% učencev, v lanskem šolskem letu
v istem obdobju je bilo pozitivno ocenjenih 94,3% učencev. Največ negativno ocenjenih učencev je v 3. triadi in
sicer 11, od skupno 12.
Dnevi dejavnosti, šole v naravi, tekmovanja iz različnih področji in ostale aktivnosti so bile izvedene v celoti, v
skladu z načrtom za šolsko leto 2011/12.
Zahvalil se je vsem staršem za vzpodbudo, pomoč , podporo ob praznovanju 100. obletnice šole. Poudaril je, da
so učenci ponosni na svoje delo.
Ravnatelj se je zahvalil tudi za pomoč in podporo Sveta staršev v zvezi z razsvetljavo prehoda za pešce pred
šolo.
Ad 3. Vprašanja in pobude staršev
-

S strani predstavnikov staršev je bil podan predlog, da bi se pri kosilu organiziral solatni bar, v katerem
bi bile na razpolago različnie vrste solat. Ravnatelj je pojasnil, da bodo preučili to možnost.

-

Predsednik Sveta staršev je še dodal, da podpira vse pobude, ki bi lahko izboljšale kakovost šolske
prehrane v času, ko čakamo na boljše materialne pogoje.

Ad 4. Predstavitev sprememb Zakona o osnovni šoli
Ravnatelj je na kratko predstavil bistvene spremembe Zakona o osnovni šoli. Povedal je, da se bo večino
sprememb začelo uporabljati v šolskem letu 2013/14, nekatere pa tudi pozneje. Da pa bodo morda še kašne
spremembe in je zato povzel le bistveno.
Spremembe se nanašajo na nekatere spremembe pri poimenovanju posameznih predmetov, uvajanje tujega
jezika v drugem razredu (obvezo za vse v šolskem letu 2015/16), da šola izvaja za učence 1. razreda pouk
tujega jezika kot neobvezni izbirni predmet, da šola izvaja v 4., 5. in 6. razredu pouk neobveznih izbirnih
predmetov, da se uvede številčno ocenjevanje v tretjem razredu, da odločitev o izvajanju oblik diferenciacije
sprejme učiteljski zbor, da je predviden nacionalni preizkusu znanja obvezno v 3., 6. in 8. razredu ter
prostovoljno v 9. razredu.

Ad 5. Aktualni dogodki in obvestila šole
-

-

-

Predsednik Sveta staršev – seznani vse prisotne, da se bo sestala delovna skupina za spremljavo
nadstandardnih dejavnosti, z namenom da tudi starši prispevajo k temu, da ostane program
nadstandardnih dejavnosti kvaliteten in še boljši.
Predsednik Sveta staršev je seznanil vse prisotne, da je v pripravi program na temo prometne varnosti.
pripravljavec je g. Rahne.
Predsednik Sveta staršev je opozoril na dejstvo, da 11.9.2012 poteče mandat članom (predstavnikov
staršev) Sveta šole, zato priporoča, da pravočasno razmislimo o predlogih za kandidate za Svet šole za
naslednji mandat.
Prav tako predsednik Sveta staršev opomni na dejstvo, da se bo na zadnji seji v letošnjem šolskem letu,
sprejemalo veliko gradiv, zato prosi, da morebitne vsebinske pripombe pripravimo že vnaprej, do
predzadnje seje.

Ad 6. Razno
-

-

-

Ravnatelj opomni vse prisotne, da so v četrtek 9.2.2012 predvideni roditeljski sestanki, uro pred tem, pa
je za razrede od 6-9. razreda organizirano predavanje za starše v zvezi z motnjami hranjenja. Prosi vse
prisotne, da opozorijo starše na predmetno predavanje, da se zagotovi čim večja udeležba.
S strani staršev je bila podana pripomba, da nekateri starši pošiljajo otroke v šolo, kljub temu da so
bolni.
Sklep – na roditeljskih sestankih starši predstavnik razrednih skupnosti opozorijo starše na to
problematiko.
Izpostavljena je bila disciplina v razredih med poukom. Nekateri učenci so zelo moteči, učitelji imajo
dvojna merila. Ravnatelj pojasni, da je na šoli skupina učencev, ki so zelo drugačni od ostalih iz različnih
razlogov. Učitelji te težave v razredu rešujejo po svoji vesti in znanju, cilj vseh je pa, da se zagotovi čim
boljše izvajanje učnih ur za vse učence.

Seja je bila zaključena ob 19:55 uri.
Zapisala: Alenka Prinčič Artač

Stanislav Rozman
predsednik Sveta staršev

