OSNOVNA ŠOLA
FRANCA ROZMANA STANETA
Prušnikova 85
1210 LJUBLJANA – ŠENTVID

OSNUTEK

SVET STARŠEV
ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev v šolskem letu 2010/2011, ki je bila v četrtek, 27. januarja 2011 ob 19.00 uri.
DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika
2. Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja in druge novice
3. Vprašanja in pobude staršev
4. Delovne skupine
5. Razno
PRISOTNI:
Na 3. seji sveta staršev v šolskem letu 2010/11 je bilo prisotnih dvanajst od sedemnajstih predstavnikov staršev
(glej listo prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja Pavel Virant.
POVZETEK RAZPRAVE:
Uvodoma je prof. Marta Grošelj predstavila projekt Comenius. V šolskem letu 2010/2011, se je naša šola
vključila v dvoletni mednarodni projekt Comenius z naslovom »Towards a Greener Future«. V navedenem
projektu sodelujejo šole iz Poljske, Italije, Romunije; Grčije, Francije in Španije. Ciljna skupina so učenci od 5. do
7. razreda. Tema projekta je ekologija – spoznavanje naravne raznolikosti Evrope, pomen ohranjanja okolja za
naše zdravje, ločevanje odpadkov. Poleg tega je pomembno spoznavanje partnerskih dežel, njihovih navad in
običajev, različni jeziki, kultura,,…V času projekta bodo otroci in učitelji obiskali vseh 6 partnerskih držav,
predvidoma v mesecu oktobru, pa bo gostiteljica tudi naša šola. V mesecu februarju gre 6 učencev in 3 učitelji
naše šole, v Romunijo.
Po zaključeni prestavitvi ga. Grošelj je bila s strani staršev dana pobuda k drugačnemu pristopu k organizaciji
priprave na udeležbo in odhod učencev naše šole v drugo državo. Po mnenju staršev je potrebno pravočasno –
pred odločitvijo o udeležbi posameznega otroka pri konkretni izmenjavi - starše natančno obvestiti o vseh
elementih takšne izmenjave. Najprimernejša oblika je sklic roditeljskega sestanka staršev možnih kandidatov za
udeležbo na posamezni izmenjavi. Ga. Grošelj je pojasnila, da je pri pridobivanju podatkov odvisna od
odzivnosti krovne organizacije projekta, z ravnateljem sta zagotovila, da bo pobuda v prihodnje vsekakor
upoštevana.
1. Sprejem zapisnika
Zapisnik 2. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet brez pripomb. Bilo pa je podano dodatno pojasnilo g.
Rozmana, da se na spletni strani šole nahaja tudi že čistopis programa dela Sveta staršev za šolsko leto
2010/2011 in sklep o imenovanju Upravnega odbora šolskega sklada, katerih člani so bili potrjeni na
korespondenčni seji z dne 23.12.2010.
2. Zaključek prvega ocenjevalnega obdobja in druge novice (g. ravnatelj)
V mesecu decembru in januarju so bile izvedene naslednje prireditve in dejavnosti :
- novoletni sejem,
- hiša eksperimentov,
- obisk Dedka Mraza v nižjih razredih,
- novoletni ples za 6. do 9. razrede v diskoteki Bachus,
- šole v naravi po programu,
- teater za vse za 1. do 3. razred,
- zimski športni dan za vse razrede.
V naslednjih dveh mescih pa se bodo izvedle naslednje dejavnosti:
- šole v naravi po programu,
- sestanek za starše bodočih prvošolcev,

-

proslava v počastitev kulturnega dne – 9. februar 2011 v Ljudskem domu,
informativni dan za vpis v srednje šole – 11.2.2011 in 12. 2.2011,
udeležba učencev v okviru projekta Comenius v Romuniji – 13.2. 2011 do 19.2.2011.

Ravnatelj je podal tudi nekaj informacij glede projektov in nekaterih odprtih vprašanj, ki se pripravljajo ali
rešujejo že daljše časovno obdobje in sicer:
- prehod za pešce pred šolo – na podlagi pobude staršev na 2. seji Sveta staršev, je šola
posredovala na Četrtno skupnost pobudo za osvetlitev predmetnega prehoda za pešce.
Svet Četrtne skupnosti je pobudo sprejel, jo podprl in posredoval pristojnim organom na
MOL.
- roditeljski sestanki se bodo organizirali v časovnem zamiku za nižje in višje razrede in
sicer tako, da bodo sestanki za prvi dve triadi organizirani ob 17 uri, za tretjo triado pa ob
18,30 uri istega dne.
- priprave na prireditev ob 100. obletnici šole intenzivno potekajo. Zbirajo se predlogi in
pobude ter oblikovan je okvirni osnutek vsebine prireditve.
- podal je informacijo o novih učiteljih na šoli in sicer imajo nove učiteljico za slovenski pouk
( nadomeščanje zaradi porodniške), učitelja za glasbeni pouk ter učiteljico drugega razreda.
Glede na to, da je bila danes tudi ocenjevalna konferenca, je ravnatelj podal krajše poročilo v zvezi s
tem. Poudaril je, da se učenci naše šole redno udeležujejo regijskih tekmovanj na vseh področjih in da
pri tem dosegajo zelo dobre rezultate, kar je seveda pohvalno.
3. Pobude, predlogi, vprašanja
Novih zadev ni bilo.

4. Delovne skupine
Spremljanje šolske prehrane (ga. Klavdija Zavašnik):
obnova in dograditev šolske jedilnice – ravnatelj nas je obvestil, da je dograditev šolske
jedilnice vključena v osnutek proračuna MOL, ki se bo potrjeval v mesecu marcu. V primeru
sprejetja predloženega osnutka proračuna, naj bi se v letu 2011 izvedel javni razpis za
izdelavo PIZ in PID.
Glede na dano informacijo je odločitev staršev, da se predstavnika Sveta staršev in sicer g.
Rozman in ga. Adlešič Barba udeležita dneva odprtih vrat, ki ga župan organizira vsak prvi
torek v mesecu in skušata na primeren način predstaviti županu nujnost obnove
jedilnice naše šole. Dogovor je, da se imenovana uskladita z vodstvom šole za enotni
nastop.
-

Priprave na prireditve ob 100-letnici šole (ga. Vesna Anđelković):
–

starši se povežejo z delovno skupino šole in se vključijo v priprave

5. Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.
Naslednja seja je načrtovana prvi ali tretji četrtek v marcu pred ali po predavanju po varni rabi interneta.
Seja je bila zaključena ob 20,30 uri.
Zapisala: Alenka Prinčič Artač

Stanislav Rozman
predsednik Sveta staršev

