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OŠ VENCLJA PERKA DOMŽALE

Šol. l. 2012/13

ZAPISNIK 1. SVETA STARŠEV O VENCLJA PERKA V ŠOLSKEM LETU 2012/13
Datum: 27.9.2012 od 18.00 do 21.00
Seznam prisotnih je priloga arhivskega zapisnika.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Konstituiranje sveta staršev.
Pregled in potrditev zapisnikov preteklih sej.
Poročilo o delu SSt. v preteklem letu
Poročilo o realizaciji LDN za preteklo leto
Razprava in mnenje o predlogu LDN za 2012/13
Soglasje SSt. k nadstandardnemu programu
Vprašanja in pobude staršev
Razno.

Potrdili smo predlagani dnevni red.
Ad 1) Konstituiranje sveta staršev:
-

-

Vprašanje ravnateljice o pripravljenosti vodenja Sveta staršev predsednice v preteklem šolskem
letu ge. Nataše Gerič. Izrazila je pripravljenost.
Pripomba in pomisleki starša glede konflikta interesov, ker je bila ga. Gerič v preteklem šolskem
letu na šoli za krajši čas učiteljica angleščine, zato predlaga glasovanje.
Pobuda, da evidentiramo še koga za predsednika sveta staršev. Predlagana sta Nataša Gerič in
Matjaž Birk. Po glasovanju je ga. Nataša Gerič dobila 18 glasov za, eden proti in eden vzdržan.
Gospod Matjaž Birk je dobil 0 glasov.
Za namestnika predsednice je bil predlagan g. Pečnik, ki je že v preteklem letu opravljal to delo. Po
glasovanju je prejel 19 glasov, 1 vzdržan.

SKLEP: Za predsednico Sveta staršev je bila izvoljena ga. Nataša Gerič. Njen namestnik je postal g. Robert
Pečnik.

Ad 2) Zapisnik pretekle seje
SKLEP: Večina je potrdila zapisnik zadnjega Sveta staršev v preteklem letu.

Ad 3) Poročilo o delu Sveta staršev v preteklem letu je podala ga. Geričeva (bistveni dosežki so priloženi
zapisniku).
Ad 4) Kratka predstavitev poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/12
Povzetki ravnateljice:
zadovoljstvo z uvajanjem Montessori pristopov v I. triletju,
veliko inovacijskih projektov (formativno spremljanje znanja, obvladovanje učnih težav pri
matematiki, uvajanje nemščine kot obveznega drugega tujega jezika),
trend interesa učencev za naravoslovne izbirne predmete,
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-

večina učencev izbere 2 uri izbirnega predmeta (kar je nujno), vedno več jih uveljavlja glasbeno
šolo,
nivojski pouk ni več obvezen po novem zakonu, šola lahko sama oblikuje skupine,
zmanjšalo se je število nadarjenih otrok (delež za polovico nižji kot prva leta), izboljšuje se
kakovost programov dela z nadarjenimi,
samoevalvacija dela na šoli je v preteklem letu potekala na temo preverjanja in ocenjevanja, letos
bo na področju nadarjenih,
krčenje programov usposabljanja za učitelje zaradi zmanjšanja sredstev, več izobraževanj
omogočajo na šoli, na zunanja izobraževanja gredo učitelji tudi na lastne stroške,
šola je v specifičnem vzgojnem okolju, zato je bilo lansko leto nekaj učencev iz vzgojnih razlogov
prešolanih v druge ustanove ,
v podaljšanem bivanju se število otrok povečuje, država pa odobri manj sredstev za program, zato
učitelji dežurajo in dopolnjujejo obveznost, da otroci niso brez varstva,
program je bil realiziran v 98 %, težave so pri športni vzgoji, ker se učitelji ŠVZ udeležujejo različnih
letnih šol v naravi in taborov,
učni uspeh 100 %, povprečna ocena 4,26, dva popravna izpita, nobenih pritožb in ugovorov na
ocene,
na NPZ sta bili obe generaciji nad državnim povprečjem,
ni veliko vzgojnih ukrepov, so pa višji (ravnatelja, oddelčnih učiteljskih zborov in vzgojnih
opominov učiteljskega zbora (po »ministrovem« pravilniku)),
dosegli so veliko priznanj na področju tekmovanj iz znanja, tudi zlatih, na različnih področjih (zlasti
naravoslovja), manj je športnih dosežkov,
upada interes za slovensko bralno značko.

Predlog starša: Več med predmetnega kurikula, povezovanje slovenščine in zgodovine, več branja tudi
pri drugih predmetih.
Vprašanje šoli: Zakaj se zmanjšuje interes za družboslovne izbirne predmete in zmanjšanje interes za
bralno značko?
Ko učenci izbirajo izbirne predmete, iščejo nekaj, kar jim prinaša zadovoljstvo in ne obremenitev.
Predlog: Otroke in starše naj se vpraša, zakaj bolj pogosto izbirajo ravno naravoslovne predmete.
Priprava anketnega vprašalnika pred načrtovanjem izbirnih predmetov za prihodnje leto glede
humanističnih in jezikovnih izbirnih predmetov.
Nekateri starši pogrešajo ustvarjalno pismenost. Premajhna je doslednost pri kontroli pisnih nalog.
Želijo si, da bi se približali nivoju znanja naravoslovja tudi na področju družboslovja.
Šola se trudi spodbujati branje z bralnimi uricami. Imajo tudi določene aktivnosti za izboljšanje
funkcionalne pismenosti, ki potekajo že več let.

SKLEP: Izvedba ankete o tem, na podlagi česa se otroci odločajo za določen izbirni predmet in kaj si želijo oz.
pričakujejo.
Predlog: Preden imajo otroci govorne nastope, naj se urijo v nastopanju, tekočem govorjenju,
izražanju.
Pisno izražanje vidi nekdo od staršev kot večji problem kot nastopanje in govorno izražanje.
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Predlog: V prvem tednu šolanja naj bi imeli otroci in starši stik s takimi predavatelji, mentorji, ki se
ukvarjajo z opismenjevanjem in kreativnim izražanjem.
Pripomba staršev: Interesne dejavnosti potekajo neredno in pogosto odpadajo.
Problem: Kam umestiti interesne dejavnosti, ker imajo starejši učenci pouk tudi do 15. ure (8.ura).
Pobude in predloge, ki se tičejo predlogov spremembe kurikula, se lahko sporočijo na spletni strani
Zveze aktivov svetov staršev.
Ad 5) Letni delovni načrt za šolsko leto 2012/13
-

en oddelek manj
otrok več kot lani
uspeli so dobiti 4 ure več za podaljšano bivanje (kjer potrebe naraščajo)
kasnejši začetek pouka (predpisalo ministrstvo: skrajšanje časa za podaljšano bivanje in varčevanje
pri delovnih mestih)
pokazale so se težave staršev, ker otroci kasneje začenjajo pouk in jih starši ne morejo pripeljati v
šolo, saj službo začenjajo prej,
manj sredstev za opremo šole, kar bodo dobili bodo vložili v tehnologijo,
za nadstandardno opremo se bo prosilo tudi šolski sklad

Vprašanje staršev: Zakaj je jutranje varstvo plačljivo od 7.30 dalje, ne pa prej?
Država plača jutranje varstvo za 1.r do 2 uri. Kar je več, je doplačljivo. Za starejše otroke je plačljivo v
celoti. Dokler ne napolnijo obeh skupin za 1. r je varstvo za starejše otroke tudi brezplačno, ker jih
čuva učitelj, ki ima jutranje varstvo za 1.r. Šola se bo trudila, da bo varstvo tudi od 8.00 do 8.10 (konec
jutranjega varstva) za starejše učence brezplačno.
Začetek pouka ob 8.00 za 1.r. je zaradi lažjega parkiranja in ker večina otrok pride že prej in so
pripravljeni za delo in učenje, zato jih nima pomena zadrževati na šoli in čakati na začetek pouka.
Predlog staršev RS je, da bi se uvedel kombi za Študo. Predlagali so tudi zbiranje podpisov staršev.
Predlog za uvedbo prevoza za učence, ki živijo preko magistralke. Podpisi so se že zbirali, dajale so se
pobude za urejen, semaforiziran prehod. Kljub podpisom se nič ni spremenilo.
Predlog za ureditev podhoda pod magistralko in prehoda čez železniške tire (za SPB).

SKLEP: Oblikovala se je delovna ekipa za pripravo predloga ureditve prometa: ga. Nataša Gerič, ga. Natalija
Podjavoršek, ga. Kraševec Uranjek Petra. Pomoč z izkušnjami je ponudil g. Matjaž Birk.

SKLEP: Svet staršev je soglasno podprl predlog LDN 2012/13.Ad 6) Nadstandardni program šole:
-

Starši so v ustnih anketah na ORS ob koncu šol. l. 2011/12 podprli nadstandardni program šole,
želeli so celo še več nadstandardnih dejavnosti.
Na nadstandardni program da soglasje Svet staršev

Starše smo v lanskem letu vprašali o tem kaj si želijo. Želeli so več dejavnosti, kot jih šola ponuja. Lahko
jih pa ob koncu leta vprašamo za naslednje leto.
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Pobuda: Starši predlagajo anketo o elementih nadstandardnega programa, na podlagi katere se bo
šola odločila za izvedbo tega programa.
Šola je skrčila del programa (ga ne širi), ker se zaveda, da imajo lahko nekatere družine finančni
problem. Starši, ki potrebujejo pomoč, se lahko obrnejo na šolski sklad in take prošnje prihajajo, šolski
sklad pa pokrije stroške. Šolski sklad imenitno deluje, za vsak tabor prispeva 10% k izračunanim
stroškom; za posameznike, ki vložijo vlogo, pokrije stroške tabora.
Potrebno se je zavedati, da nekaterim otrokom ravno nadstandardni program omogoča možnost
smučanja in drugih dejavnosti, na katere sicer nikoli ne bi šli.
Solidarnosti je veliko. Imamo tudi učitelje, ki plačujejo položnice otrok. Tudi starši imamo vlogo pri
tem, tako, da se udeležujemo različnih akcij (papir, prireditve…). Poleg tega so tudi druge možnosti,
sodeluje se tudi s centrom za socialno delo.
Šola si prizadeva, da se vsi otroci udeležijo nadstandardnih aktivnosti. Zakon pa ne omogoča veliko
opcij.

SKLEP: Svet staršev daje soglasje k nadstandardnemu programu 2012/13 (19 glasov za, 1 vzdržan).

SKLEP: Predstavniki sveta staršev v svojih razredih poročajo o nadstandardnem programu (za letos, ter
predloge za naprej) in predstavijo možnosti pomoči in sofinanciranja nadstandardne dejavnosti šole.
Predstavniki pridobijo mnenje o nadstandardnem programu do zadnje seje Sveta staršev (soglasno sprejeto).

Ad 7) Na večino vprašanj z RS (prvi roditeljski sestanki) smo odgovorili sproti.
-

Vrata šole se v slabem vremenu odprejo prej.
DZ za glasbo je bil na seznamu po pomoti. Starši, ki so ga kupili, naj ga prinesejo v šolo in šola ga
bo odkupila.

Predlog za uvedbo mailing liste, ki bi starše ažurno obveščala o novicah.
Prvi tuj jezik v 1.r prihaja v šolskem letu 2013/14 za šole, ki se bodo za to javile in jih bo nato s sklepom
določil minister.

Ad 8) Na spletni strani in na spletni strani naše šole je anketa ZASS Slovenije. Ga. Geričeva prosi, da jo izpolnimo
in pošljemo.
Besedilo zapisnika z morebitnimi pripombami se dokončno potrdi na naslednji seji Sveta staršev.

Zapisala: Mateja Peršolja, l.r.

Predsednica: Nataša Gerič, l.r.

