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

ZAPISNIK
6. seje Sveta staršev v šolskem letu 2011/2012, ki je bila v četrtek, 24. maja 2012 ob 18.00 uri.

DNEVNI RED:
1. Sprejem zapisnika 5. seje
2. Mnenje k oblikam diferenciacije za šolsko leto 2012/13
3. Soglasje k izboru delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/13
4. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2012/13
5. Volitve članov sveta šole iz vrst staršev
6. Poročilo o delu Sveta staršev
7. Razno

PRISOTNI:
Na 6. seji sveta staršev v šolskem letu 2011/12 je bilo prisotnih 16 od 18 predstavnikov staršev (glej listo
prisotnih), ravnatelj Božo Starašinič in pomočnik ravnatelja g. Pavel Virant.

Ad 1. Sprejem zapisnika
Zapisnik 5. seje sveta staršev je bil soglasno sprejet brez pripomb.
Ad 2. Mnenje k oblikam diferenciacije za šolsko leto 2012/13
Ravnatelj je predstavil način in oblike diferenciacije pouka v šolskem let 2012/13. Način ostaja tak kot v preteklih
letih: V 7. razredu se bo izvajal nivojski pouk pri matematiki, slovenščini in angleščini in sicer v obsegu največ do
¼ predvidenih ur. V 8. in 9. razredu pa se bodo oblikovale heterogene skupine.
Sklep: Svet staršev je soglasno podal pritrdilno mnenje k predstavljenemu predlogu diferenciacije pouka
v šolskem letu 2012/13.
Ad 3. Soglasje k izboru delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/13
Ravnatelj je podrobno predstavil izbor delovnih zvezkov za naslednje šolsko leto in pripravil tudi cenovno analizo
izbranih delovnih zvezkov v primerjavi s prejšnjimi oz. tekočim šolskim letom. Ugotovljeno je, da cene minimalno
odstopajo od tekočega šolskega leta. Seznam delovnih zvezkov s pripadajočimi cenami je priloga zapisnika.
Predstavnik staršev so podali informacije o uporabi delovnih zvezkov po posameznih razredih. Skupna
ugotovitev vseh prisotnih je bila, da se delovni zvezki uporabljajo vsakodnevno ter da so v celoti izrabljeni.
Po zaključeni razpravi je bil izid glasovanja sledeč: 15 predstavnikov za predlagani predlog in cene, 1
predstavnik vzdržan.
Sklep: Svet staršev je podprl izbor in ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/13.
Ad 4. Nadstandardne dejavnosti v šolskem letu 2012/13

g. Ravnatelj je predstavil načrtovane nadstandardne dejavnosti za naslednje šolsko leto, predvsem šole v naravi
v posameznem razredu. Težava ostaja le pri izboru lokacije šole v naravi za 3. razred. Predvideno je bivanje ob
morju, vendar še niso uspeli pridobiti ustrezne lokacije. Zato je zaprosil za pomoč, pri iskanju ustreznega
aranžmaja.
Ravnatelj je povedal tudi, da ga zanima tudi mnenje staršev ali se tudi v prihodnjem šolskem letu izvajajo šole v
naravi v vsakem razredu. Povratne informacije z roditeljskih sestankom so pozitivne.
Sklep: Svet staršev soglasno popdpira dosedanji koncept in v naslednjem šolskem letu načrtovane
nadstandardne dejavnosti.
Ad 5. Volitve članov Sveta šole iz vrst staršev
Za izvolitev v Svet šole so bili predlagani naslednji kandidati:
- Alenka Prinčič Artač
- Aleš Gros
- Brigita Vrabič Kek
- Mateja Režek
- Robert Končar
Kandidati so podali pisno soglasje za kandidaturo. Razdeljenih, vrnjenih in veljavnih je bilo 16 glasovnic.
Izvedeno je bilo tajno glasovanje. Kandidati so prejeli naslednje število glasov:
-

Alenka Prinčič Artač
Aleš Gros
Brigita Vrabič Kek
Mateja Režek
Robert Končar

9
13
12___
5
8

Sklep: Kot predstavniki staršev so v Svet šole za naslednji mandat izvoljeni : Alenka Prinčič Artač, Aleš
Gros in Brigita Vrabič.Kek.
Ad 6. Poročilo o delu Sveta staršev
Predsednik Sveta staršev je v obravnavo posredoval osnutek poročila o delu sveta staršev za tekoče šolsko
leto. Pripombe in predlogi se zbirajo po elektronski pošti ali osebno pri g. Rozmanu.

Ad 7. Razno
G. Rozman je posredoval informacijo, da se bo prenovila spletna stran Sveta staršev. Dodana bodo navodila
kako postopati v primeru nasilja med vrstniki.
Kot že večkrat je bil poudarjen pomen, da nasilje ne ostane prikrito, temveč da žrtev nasilja spregovori. S
strani staršev je bila dana pobuda, da morajo učitelji seznaniti otroke, da se lahko na šoli zatečejo po pomoč
h kateremukoli učitelju, učitelji pa morajo zagotoviti diskretnost takih informacij in zadeve reševati.
S strani staršev je bil podan predlog, da bi se problematične otroke sankcioniralo bolj na praktičen način npr.
pomivanje posode, pometanje, pospravljanje smeti,.itd.. S strani staršev je bil izražen pomislek da je takšno
sankcioniranje problematično z vidika zakonodaje, je pa možno ob soglasju staršev.
Ravnatelj je dodal, da v okviru restitucije učenci tudi kdaj opravijo koristno delo, ki je v povezavi s storjenim
prekrškom (nosijo malico mlajšim učencem, popravijo škodo, ki so jo storili …).
Ravnatelj je pozval prisotne starše k sodelovanju pri pripravi srečelova ob zaključni prireditvi in sicer z
zagotavljanjem donatorskih daril ter pri zbiralni akciji starega papirja, katere izkupiček bo namenjen nakupu
novega ozvočenja za prireditve. Hkrati je povabil vse starše na zaključno prireditev, ki bo potekala
20.6.2012, ob 18 uri, v veliki telovadnici.
Ravnatelj je tudi podal informacijo, da se dan stavke ne bo nadomeščal (predviden je bil zadnji dan v
šolskem letu).

Seja je bila zaključena ob 20.40 uri.
Zapisala: Alenka Prinčič Artač

Stanislav Rozman
predsednik Sveta staršev

