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Zapisnik 1. seje sveta staršev OŠ Vrhovci v šolskem letu 2012/13,
26. 9. 2012 ob 17. uri v u ilnici zgodovine
Prisotni lani sveta staršev: Jurij Korenc, Aleksandra Kutin, Vanja Krmelj, Alenka
Zadnikar, Jelena Ka ar (za Franci Ho evar), Miran Baler, Goran Radovanovi , Sonja
Peklenik, Alenka Luzar, Blaž Pustovrh, Murisa Kosma , Brane Arh, Andreja Ogulin
Iskra, Tatjana Vrbošek, Tomaž Košir, ravnateljica Marjanca Vampelj, pomo nica
ravnateljice Urška Letnar Smol .
Opravi ili so se: Metoda Hrovat Pirnat, Tomaž Novak in Maja Lajevec
Odsotni: Jožica Ozimek Ber on in Miha Skušek.
Predlog dnevnega reda:
1. Izvolitev predsednika sveta staršev za šolsko leto 2012/13
2. Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje
3. Obravnava Letnega poro ila o uresni evanju delovnega na rta OŠ Vrhovci za šol.
leto 2011/12
4. Predstavitev Letnega delovnega na rta OŠ Vrhovci za šolsko leto 2012/13
5. Program prilagajanja na vodo
6. Poro ilo o delu šolskega sklada
7. Razno
Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.
K to ki 1:
sklep št. 1: Za predsednika sveta staršev v šolskem letu 2012/13 je bil ponovno
izvoljen g. Miran Baler.
K to ki 2:
Na zapisnik 4. seje sveta staršev ni bilo pripomb.
sklep št. 2: Zapisnik 4. seje sveta staršev se potrdi.
K to ki 3:
Pri pripravi letnega poro ila je izpadlo nekaj vsebin (nekateri športni dosežki,
projekti).
sklep št. 3: Letno poro ilo se potrdi.

K to ki 4:
Pri pripravi letnega delovnega na rta je prišlo do napake v navedbi trajanja tabora za
2. razred. Tabor bo trajal 3 dni in ne 5 dni, kot je navedeno v letnem delovnem
na rtu.
sklep št. 4: Letni delovni na rt se potrdi.
K to ki 5:
Tudi v letošnjem šolskem letu bo potekal program prilagajanja na vodo za 1. in 3.
razred, ki ga finan no krije Mestna ob ina Ljubljana.
sklep št. 5: Svet staršev daje soglasje k organizaciji obeh te ajev.
K to ki 6:
Za namen zbiranja sredstev za šolski sklad bo vsaka 2 meseca potekala akcija
zbiranja papirja. Denar bo namenjen za nakup risalnih listov, ki jih za potrebe vseh
razredov nabavi šola.
V novembru bo sklad izdal položnice za zbiranje sredstev za šolski sklad. Donacija
staršev je prostovoljna in zaželena.
Ve ja vsota sredstev sklada bo namenjena nakupu 3 mladinskih klopi – igral, ki bodo
postavljena na obmo ju velikega igriš a. Iz sklada se poleg tega krijejo tudi
subvencije za udeležbo na taborih za otroke, ki bi se sicer težko udeležili tabora in za
nekatere nadstandardne predmete po predlogu u iteljev.
Zaželeni so predlogi staršev, emu bi še lahko namenili zbrana sredstva.
sklep št. 6: Starše se zaprosi, da posredujejo predloge, emu bi lahko namenili
zbrana sredstva šolskega sklada.
K to ki 7:
sklep št. 7: Pobude, ki naj bi jih obravnavali na svetu staršev, naj se posredujejo
lanom sveta staršev in tajništvu OŠ že pred sejo sveta staršev po elektronski
pošti.
lani sveta staršev so predlagali, da bi bili zapisniki sveta staršev bolj ažurno
objavljeni na spletu.
Sklep št. 8: Zapisnik se po elektronski pošti pošlje lanom sveta staršev, vanj se
vnesejo pripombe, nato ga lani lahko sprejmejo in potrdijo po elektronski pošti. V
primeru, da lani ne dajo pripomb, se šteje, da je zapisnik sprejet.
sklep št. 9: Rok za dokon no potrditev naj ne bi bil daljši od 1 meseca.
sklep št. 10: Zapisniki sveta staršev bodo objavljeni na spletu takoj, ko bo
zapisnik potrjen.
Podan je bil predlog, da se da popoldansko malico, ki je otroci niso pojedli, na voljo
otrokom naslednji dan dopoldne. Ga. ravnateljica je razložila, da zaradi higienskih
predpisov to ni možno, je pa ta malica na razpolago višjim razredom v jedilnici v
popoldanskem asu.
Podan je bil tudi predlog, da bi se na šoli organiziralo ve dobrodelnih akcij zbiranja
knjig in igra za otroke. Te akcije se izvajajo v organizaciji krožka Rde ega križa in
ob iniciativi posameznih razredov.

Glede pomanjkanja športnih aktivnosti v popoldanskem asu v okviru brezpla nih
interesnih dejavnosti je bilo s strani ravnateljice pojasnjeno, da s telovadnicama v
popoldanskem asu razpolaga Mestna ob ina Ljubljana, ki oddaja prostore športnim
društvom. Velika telovadnica je na voljo šoli le do 14.05, mala telovadnica pa do
15.30. Ga. ravnateljica bo kontaktirala odgovorne na Mestni ob ini Ljubljana glede te
problematike.
Od športnih aktivnosti, ki jih organizira šola, bo potekalo le plezanje; seznam otrok je
že v pripravi.
Podana je bila tudi pobuda, da bi bili starši ob za etku šol. leta obveš eni o vsebini,
organizatorju, terminih in ceni dogodkov na šoli (kulturni, naravoslovni, tehniški,
športni dnevi).
Prav tako je zaželena sprotna obveš enost o problematiki glede nasilja in
neupoštevanja pravil šolskega reda.
sklep št. 11: Šola poskrbi za obveš enost staršev glede vsebine, organizatorjev,
terminov in cen dogodkov na šoli (kulturni, naravoslovni, tehniški, športni dnevi).
Prav tako poskrbi za sprotno obveš enost o problematiki glede nasilja in
neupoštevanja pravil šolskega reda.
Glede spletne strani OŠ Vrhovci je bilo pojasnjeno, da bo urejena do konca oktobra.
Z u itelji je tudi dogovorjeno, da bodo ocene sproti vpisovali v e-redovalnico.
Postavljeno je bilo vprašanje, emu služi koda pri u beniku za 3. razred Bine in Lili,
saj je njena cena precej visoka (12 EUR).
sklep št. 12: Šola preveri in starše obvesti, emu služi koda in ali je njen nakup
potreben/smiselen.
Podana je bila tudi pobuda, da bi namesto razli nih oblik Šole za starše povabili
konkretnega predavatelja, za katerega bi prej preverili interes med starši. Predavanja
ne bi bila brezpla na. Konkretno je bilo predlagano, da bi povabili go. Vesno Godina.
Seja sveta staršev je bila zaklju ena ob 19.00.

Zapisala:
Andreja Ogulin – Iskra

Predsednik sveta staršev
Miran Baler

