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

ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014, ki je bila v četrtek, 26. septembra 2013 ob 18.00 uri.

DNEVNI RED:
1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev,
2. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2012/13,
3. Poročilo o delovanju šolskega sklada v šolskem letu 2012/13 in delovanje v šolskem letu 2013/14,
4. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2012/13,
5. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2013/14 in pridobitev soglasja,
6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14 in pridobitev mnenja,
7. Vprašanja in pobude.

PRISOTNI:
Na 1. seji sveta staršev v šolskem letu 2013/14 je bilo prisotnih 17 od 18. predstavnikov staršev (glej listo
prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja g. Pavel Virant.

Ad 1. Izvolitev predsednika in namestnika Sveta staršev.
Po uvodnem nagovoru ravnatelja g. Boža Starašiniča, je le-ta predstavil možne načine glasovanja ter sprejemal
predloge za imenovanje predsednika in namestnika Sveta staršev.
Do izvolitve predsednika Sveta staršev je sejo vodil ravnatelj.
Sklep št. 1: Za predsednika Sveta staršev je bil z javnim glasovanjem soglasno izvoljen Stanislav Rozman.
Na pobudo g. Rozmana sta se v nadaljevanju volila dva namestnika predsednika Sveta staršev.
Sklep št. 2: Za prvega namestnika predsednika Sveta staršev je bila z javnim glasovanjem soglasno izvoljena
ga. Mateja Režek. Za drugega namestnika predsednika Sveta staršev je bil z javnim glasovanjem soglasno
izvoljen g. Aleš Gros.
Ad 2. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2012/13
G. Stanislav Rozman je predstavil Poročilo o delu Sveta staršev v šolskem letu 2012/13. Poročilo bo objavljeno
na spletni strani šole.
Sklep št. 3: Svet staršev je soglasno sprejel Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2012/13
Ad 3. Poročilo o delovanju Šolskega sklada v šolskem letu 2012/13 in delovanje v šolskem letu 2013/14.
Ga. Nataša Adlešič Barba je podrobno predstavila Poročilo o delovanju Upravnega odbora (UO) Šolskega
sklada za leto 2012/13 in predstavila naloge in vizijo, ki si jo je sklad zadal za tekoče šolsko leto. Poudarila je
tudi, da so predlogi in pobude s strani staršev dobrodošle, saj je skupni cilj vseh, da se zbere čim več finančnih
sredstev. V letošnjem letu se bodo s strani sklada financirali nakupi učnih pripomočkov. Dokumenta bosta
objavljena na spletni strani šole.

Sklep št. 4: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o delovanju UO Šolskega sklada v šolskem letu 2012/13 in
Programom dela UO Šolskega sklada v šolskem letu 2013/14.
Ad 4. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2012/13.
Ravnatelj g. Božo Starašinič je predstavil Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto
2012/13. Poudaril je da je bil program v celoti realiziran.
Sklep št. 5: Svet staršev se je seznanil s Poročilom o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto
2012/13.
Ad 5. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2013/14 in pridobitev soglasja.
Ravnatelj g. Božo Starašinič je predstavil načrtovane nadstandardne dejavnosti za to šolsko leto.
Nadstandardne dejavnosti vsebujejo šole v naravi od prvega do osmega razreda, tečaj plavanja v prvem in
tretjem razredu ter tečaj rolanja in drsanja v okviru podaljšanega bivanja. Pri tem je podal tudi okvirne cene za
posamezne šole v naravi, ki bistveno ne odstopajo od cen iz prejšnjega šolskega leta. Seznam nadstandardnih
dejavnosti je priloga zapisnika. Vse prisotne je seznanil tudi z izborom posameznih interesnih dejavnosti, ki so
na voljo v tekočem šolskem letu.
Sklep št. 6: Svet staršev daje soglasje k programu nadstandardnih dejavnosti v šolskem letu 2013/14.
Ad 6. Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/14 in pridobitev mnenja.
Ravnatelj g. Božo Starašinič je podrobneje predstavil predlog Letnega delovnega načrt za šolsko leto 2013/14.
Sklep št. 7: Svet staršev ocenjuje, da je predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2013/14 ustrezen
Ad 7. Vprašanja in pobude
S strani staršev so bila podana naslednja vprašanja in pobude:
- nekaj konkretnih predlogov v zvezi z izvedbo šolskega prevoza glede posameznih postajališč – g. ravnatelj
bo posebej proučil predloge skupaj s starši otrok, ki so v konkretne predloge vpleteni;
- pripombe v zvezi z prehrano – g. ravnatelj je podal pojasnilo v zvezi s pripravo hrane in izborom živil;
- Sklep št. 8: Svet staršev je kot predstavnico staršev v Komisijo za šolsko prehrano soglasno izvolil ga. Urško
Brodnik;
- predlog, da se v učni program za 8. razred vključi tudi tematika škodljivosti kajenja – g. ravnatelj je zagotovil,
da bo to izvedeno v okviru šole v naravi;
- podano je bilo opozorilo vsem staršev, da se je v Šentvidu, predvsem na območju naselja Zvezda in
Hafnarjeve ulice, pojavila skupina mladoletnih preprodajalcev drog in da je potrebno glede tega opozoriti vse
starše – predstavniki staršev posredujejo opozorilo v svojih razredih;
- g. Rozman je pozval vse starše k dajanju predlogov in pobud za pripravo programa dela Sveta staršev za
tekoče šolsko leto.
Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisala: Alenka Prinčič Artač

Stanislav Rozman
predsednik Sveta staršev

