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ZAPISNIK 1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012,
torek, 27. september 2011 ob 18.00 uri
Na 1. seji Sveta staršev v šolskem letu 2011/12 je bilo prisotnih osemnajst od osemnajstih predstavnikov staršev
(glej listo prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant.
1. Volitve predsednika in namestnika Sveta staršev
Za predsednika Sveta staršev je bil soglasno izvoljen Stanislav Rozman. Za namestnika Sveta staršev je bil
soglasno izvoljen Aleš Gros za zvezo z Aktivom Sveta staršev ljubljanskih šol in Vseslovensko zvezo aktiva
Sveta staršev. Morebitna odločitev o dodatnem namestniku bo sprejeta na naslednji seji Sveta staršev.
2. Volitve predstavnika staršev v Svet šole
Po prenehanju mandata prejšnjega predstavnika Sveta staršev v Svetu šole je bila na tajnem glasovanju s
sedemnajstimi glasovi za in enim proti za predstavnico Sveta staršev v Svetu šole izvoljena Simona Cokan.
3. Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2010/11
Ravnatelj Božo Starašinič je predstavil Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko leto 2010/11
(v prilogi). Potekala je razprava o udeležbi v šolah v naravi. Ravnatelj Starašinič bo preveril, katere učiteljice
bodo spremljale 1. razrede v šoli v naravi.
4. Poročilo o delovanju Sveta staršev v šolskem letu 2010/11
Soglasno je bilo potrjeno Poročilo Sveta staršev v šolskem letu 2010/2011 (v prilogi).
5. Predstavitev predloga Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/12 in pridobitev mnenja
Ravnatelj Božo Starašinič je predstavil predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/12 (v prilogi).
Pri interesni dejavnosti igraje po angleško bo organiziran uvodni sestanek s starši, kjer bodo predstavljeni cilji in
metode poučevanja ter možnost izključitve nezainteresiranih otrok. Svet staršev vodstvu šole sporoča, da
pričakuje napredek pri pedagoški kakovosti interesne dejavnosti igraje po angleško. Na eni izmed naslednjih sej
se bo preveril napredek in se bo po potrebi ukrepalo.
Na zadnji seji Sveta staršev v šolskem letu 2011/12 bo obravnavana točka interesne dejavnosti v naslednjem
šolskem letu. Dana je bila pobuda, da se vrste in urnik interesnih dejavnosti staršem predstavi bolj v začetku
septembra.
Soglasno je bilo sprejeto, da bo predstavnica Sveta staršev v Komisiji za šolsko prehrano Klavdija Zavašnik.
Svet staršev daje pozitivno mnenje na predlog Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/12.
6. Predstavitev programa nadstandardnih dejavnosti in pridobitev soglasja
Svet staršev je soglasno sprejel program nadstandardnih dejavnosti, ki ga je predstavil ravnatelj Božo Starašinič.
7. Predstavitev dela Aktiva Sveta staršev ljubljanskih šol
Aleš Gros je predstavil delo Aktiva Sveta staršev ljubljanskih šol v preteklem letu.
8. Vprašanja in predlogi
- Vprašanje: ali se lahko vsi stroški ene družine zajeti na eni položnici? Ravnatelj bo posredoval odgovor.
- Predlog za aktivnost: Invalidi organizirajo delavnice s predstavitvijo, kakšno je življenje invalidov. Kontaktna
oseba na šoli je ga. Oven.
- Opozorilo: popoldne je v šolskem kombiju preveč otrok glede na število sedežev. Ravnatelj bo posredoval
odgovor.

-

Vprašanje: zakaj dopoldan ni enako organiziran šolski prevoz kot v popoldanskem času? Ravnatelj bo
posredoval odgovor.
Predlog: izredno zahteven program pouka glasbe pri večini razredov. Ravnatelj se pogovori z učiteljem
glasbe.
Pobuda: šola naj se v prihodnje poskuša vključiti v projekt Zdrav življenjski slog, ki spodbuja telesne
aktivnosti otrok v vseh razredih.
Pogovor o izboru ponudb šol v naravi. Predlog ravnatelja: v maju se dobijo predstavniki šole in predstavniki
Sveta staršev glede ponudb šol v naravi za naslednje šolsko leto.
Pripravi se pregled materialnih stroškov šolskega leta 2009/10 in 2010/11.

Seja je bila zaključena ob 21.45 uri.
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Priloge:
- Poročilo o učnem uspehu in realizaciji programa za šolsko let 2010/11
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