Osnovna šola Franca Rozmana Staneta
Prušnikova ulica 85
1210 Ljubljana Šentvid
Svet staršev

Zapisnik 6. seje sveta staršev OŠ Franca Rozmana Staneta, 30. maja
2013, ob 18.45 uri.
Prisotni: Darko MIkša (1.a), Rok Bojanc (1.b), Silva Mlakar
(2.a),Stanislav Rozman (3.a), Nikica Rebek (3.b), Darja Volč (4.a),
Petra Vignjevič Kovjanič (4.b), Apolonija Bajraktarević (5.a), Nataša
Adlešič Barba (6.a), Brigita Kek Vrabič (6.b.), Marin Kneževič (7.a),
Alenka Prinčič Artač (7.b), Dejan Ahtik (8.a), Aleš Gros (8.b),
Natalija Dolenc (9.b). ter Božo Starašinič, ravnatelj.
Dnevni red:
1. Sprejem zapisnika 5. seje
2. Soglasje za nabavno ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2013/14
3. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2013/14
4. Seznanitev z evidenco učbenikov za izposojo v šolskem letu 2013/14
5. Poročilo šole in novosti v šolskem letu 2013/14
6. Poročilo o delu Sveta staršev
7. Razno
Ad1./ Zapisnik 1. seje je bil sprejet brez pripomb (9/0/1).
Ad2/ Ravnatelj je predstavil seznam delovnih zvezkov, skupno ceno za
vsak letnik ter lanskoletno ceno za primerjavo. Predstavnico 4.a je
zanimalo, če je mogoče zamenjati delovni zvezek pri angleščini
(Touchstone namesto My sails), glede na to, kateri se nato uporabljajo
v naslednjih letih. Ravnatelj je pojasnil, da je izbor delovnih
zvezkov in učbenikov strokovna odločitev strokovnih aktivov in sam ne
posega v odločitve pri izboru. Skrbi le, da je predlog pripravljen v
skladu z navodili pristojnega ministrstva. Stanislav Rozman je
spomnil, da smo v prejšnjih letih na svetu staršev preverjali zgolj
to, ali so delovni zvezki pri pouku uporabljeni, večina pa je bila v
prejšnjih letih mnenja, da to zadostuje. Meni še, da bi tovrstno
razpravo morali pričeti prej, in najprej preučiti, ali smo za tako
pobudo pristojni. G. Gros potrdi, da so na ljubljanskem aktivu svetov
staršev že ugotavljali, da na tak način ne morejo posegati v
avtonomijo pedagoške stroke in še predstavil nekaterim staršem že več
let znane značilnosti problematike delovnih zvezkov. Drugih pripomb ni
bilo, v razpravi starši predlog ravnatelja podpirajo. Soglasno je bil
sprejet sklep:

Svet staršev daje soglasje k ceni delovnih zvezkov za šolsko leto
2013/14, kot je podano v predlogu, ki je priloga tega zapisnika
(14/0/0).
Ad3/ Ravnatelj je predstavil načrt nadstandardnih dejavnosti za
naslednje šolsko leto. Ravnatelj je povprašal po mnenju za izvajanje
šol, v naravi od 1. do 8. razreda, o mnenju za izvajanje tečaja
plavanja in teča rolanja in tečaja drsanja. O nadstandardnih
dejavnostih bodo starši izrazili mnenje še na jesenskih roditeljskih
sestankih, ker pa gre za pomemben del programa, ki je smiseln samo, če
ga podpirajo tudi starši, šola načrt predstavlja že sedaj in povpraša
za mnenje. Na vprašanje staršev, ali število prošenj za finančno pomoč
pri stroških šole v naravi narašča, je ravnatelj odgovoril, da
načeloma ne. Vedno je položaj za nekoga težak, in v takih primerih se
šola potrudi in pomaga. Seveda pa najbolj skrbi delež tistih staršev,
ki svoje stiske morda ne izrazijo, za zdravstvene in druge odpovedi v
zadnjem hipu pa je težko oceniti, kaj je njihov resnični vzrok.
Ravnatelj zato priporoča, da staršem sporočimo, da naj se obrnejo na
šolo in zaprosijo za pomoč pri udeležbi, kadar stroškov ne zmorejo.
Predstavnik 1. razredov je prenesel pohvale za organizirano zimsko
šolo v naravi na Kopah.
Svet staršev je soglasno sklenil, da podpira osnutek nadstandardnih
dejavnosti za šolsko leto 2013/14 v prilogi tega zapisnika. (14/0/0)
Ad4/ Ravnatelj je seznanil starše s seznamom učbenikov za izposojo v
šolskem letu 2013/14 in pojasnil, da v tem primeru zakonodaja narekuje
šolskemu učbeniškemu skladu, da ne sme menjati učbenikov. Na podrobna
vprašanja staršev glede posameznih predmetov pa je: - povedal, da bo
pri matematiki za 5. razred na voljo dodaten učbenik za na klop,
(nakup preko šolske knjižnice) ; - pojasnil, da si bodo tudi v 8.
razredu učenci lahko izposodili učbenik za biologijo. - da se bo
pozanimal v zvezi s neskladjem med izborom učbenika in del. zvezka pri
zgodovini za 9. razred.
Svet staršev je nato soglasno ugotovil, da je seznanjen z ponudbo
učbenikov iz šolskega sklada za šolsko leto 2013/14 v prilogi tega
zapisnika. (14/0/0).
Ad5/ Ravnatelj je na kratko poročal o dogajanju na šoli v zadnjem
mesecu in predstavil novosti v naslednjem šolskem letu.
Ad6/ Predsednik sveta je zaprosil člane sveta za prispevke, ki jih bo
vključil v poročilo delu. To poročilo o delu sveta staršev, kamor bodo
vključene še aktivnosti v juniju, ter zapisnik te seje, bodo starši
potrdili korespondenčno, po elektronski pošti. Šola bo dobila tudi
poročilo o udeležbi predstavnikov staršev na sejah sveta staršev.

Ad7/ Starši so v razpravi pri različnih točkah izrazili pohvale
programu šole, pri čemer so izpostavil tako šport kot umetnost, en
predstavnik pa je opozoril tudi na napredek pri tehničnem
udejstvovanju učencev.
Predsednica upravnega odbora šolskega sklada je najavila licitacijo
športne opreme znanih slovenskih športnikov, s katero bodo v okviru
zaključne šolske prireditve zbirali sredstva za šolski sklad. Odločili
so se, da za spremembo poskusijo na ta način, namesto s srečelovom, ki
so ga prirejali v prejšnjih letih. Uspelo jim je pridobiti res veliko
lepih predmetov z avtogrami skoraj vseh bolj znanih in aktualnih
slovenskih športnikov, zato predstavnike staršev vljudno naproša, da
že zdaj neformalno povabijo starše v svojih oddelkih k sodelovanju.
Valeta za najvišje razrede bo 12.6. v Ljudskem domu.
Seja zaključena ob 20:25.

