OSNOVNA ŠOLA
FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID

OSNUTEK

SVET STARŠEV

ZAPISNIK
5. seje Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v četrtek, 29. marca 2012 ob 18.00 uri.

DNEVNI RED:
1. Potrditev zapisnika 4. seje
2. Aktualne informacije šole
3. Vprašanja in pobude staršev
4. Pregled aktivnosti Sveta staršev
5. Razno

PRISOTNI:
Na 5. seji sveta staršev v šolskem letu 2011/12 je bilo prisotnih sedemnajst od osemnajstih predstavnikov
staršev (glej listo prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant.

Ad 1. Potrditev zapisnika 4. seje
Zapisnik 4. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet brez pripomb.
Ad 2. Aktualne informacije šole
Ravnatelj je podal aktualne informacije šole:
- vse aktivnosti v skladu z letnim programom dela so se izvajale v skladu s pričakovanji. Bistvenih
odstopanj ni bilo;
- opozoril je na pomembnost prihodnjih mesecev do konca šolskega leta v zvezi z učnim uspehom
učencev;
- seznanil je prisotne, da bodo v naslednjih mesecih pričeli s pripravo za izvajanje diferenciacije v višjih
razredih in pripravo izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto. Pri tem je posebej poudaril, da bo
potrebno pravočasno oddati prijave za podaljšano bivanje in šolski prevoz. Pri prevozu se obetajo
manjše spremembe, za katere se pa še išče ustrezne rešitve. Pripravil se bo nabor delovnih zvezkov, ki
ga bo svet staršev dobil v potrditev.
Ad 3. Pobude, predlogi, vprašanja
predstavnica 1. razredov je prenesla ravnatelju željo staršev prvošolcev, da bi otroci v času
popoldanskega varstva ob lepem vremenu več časa preživeli na zunanjem igrišču;
starši so pohvalili izpeljani tečaj drsanja.
Ad 4. Pregled aktivnost Sveta staršev
-

-

g. Gros je podal krajšo informacijo glede dela na ljubljanskem Aktivu sveta staršev. Podrobnejše
informacije si lahko starši ogledajo na spletni strani šole, kjer je objavljen zapisnik.
ga. Zavašnik se je udeležila razgovora pri učiteljici ga. Gašperlin, ki je na šoli zadolžena za prehrano.
Skupna ugotovitev je bila, da solatni bar v prostorih, ki so na razpolago ni mogoče postaviti. Ponovno je
bila poudarjena želja po novi kuhinji in ustrezni opremi le-te.
predsednik g. Rozman se je zahvalil g. Karlinu, ker je pridobil nekaj staršev za aktivno sodelovanje pri
ustvarjanju novih idej in pobud za izboljšanje šolske prehrane.

-

-

g. Rozman je podal informacijo o obisku skupine za spremljanje nadstandardnih dejavnosti pri g.
ravnatelju. Ugotovljeno je bilo, da šola v največji meri vlaga napore za doseganje čim boljših vsebin
različnih šol v naravi in tudi za dosego čim ugodnejše cene za izvedbo teh vsebin. Dogovor med
navedeno skupino in ravnateljem je, da bodo na roditeljskih sestankih starši čim prej obveščeni glede
cene za posamezno šolo v naravi.
g. Rozman je podal informacijo, da je v pripravi kratek program za večjo varnost otrok v prometu v bližini
tovornjakov.
predsednica UO šolskega sklada ga. Adlešič Barba je podala kratko informacijo o delu šolskega sklada.
Podrobnejše poročilo bo objavljeno na spletni strani šole.

Ad 5. Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Naslednja seja je načrtovana 17. maja.
Seja je bila zaključena ob 19,00 uri.
Zapisala: Alenka Prinčič Artač

Stanislav Rozman
predsednik Sveta staršev

