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Zapisnik 3. seje sveta staršev OŠ VRHOVCI v šol. letu 2011/12,
dne 26. 5. 2012, ob 17. uri v učilnici zgodovine.

Prisotni: Vanja Krmelj, Alenka Zadnikar, Metoda Pirnat Hrovat, Tomaž Novak, Franci
Hočevar, Miran Baler, Sonja Peklenik, Alenka Luzar, Vanja Kotnik, Brane Arh,
Andreja Ogulin Iskra, Jožica Ozimek Berčon, Danijela Brečko, Maja Lajevec, Marjeta
Dolinar.

Opravičila sta se Tomaž Košir in Blaž Pustovrh.

Odsotni Nada Kastelec in Mojca Oblak.

Člani sveta staršev so gradivo prejeli po elektronski pošti.

Predlog dnevnega reda:

1. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje
2. Obravnava oblike diferenciacije za šol. leto 2012/13 – priloga
3. Potrditev cen delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov za šol. leto 2012/13

– priloga
4. Nadstandardni program za šol. leto 2012/13
5. Poročilo o delu šolskega sklada
6. Predlogi in pobude staršev
7. Obvestilo o volitvah predstavnikov staršev v svet šole
8. Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.

K točki 1:
Predstavnica staršev 1. c razreda, mag. Metoda Hrovat Pirnat, je podala predlog za
dopolnitev oziroma popravek zapisnika 2. seje, in sicer da se predzadnji odstavek (k
točki 5. in 6.) osnutka zapisnika spremeni tako, da se glasi:

Starši učencev 1. c razreda predlagajo:
1. preverijo naj se vse različne možnosti za zmanjšanje prostorske stiske

učencev prvega razreda v podaljšanem bivanju;
2. mala telovadnica naj bo na voljo za učence podaljšanega bivanja ves čas

trajanja, tudi po 15. uri (do zaključka ob 16.30).
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Ga. Kajin prosi, da se v zapisniku popravi njeno odsotnost v opravičeno, ker ni dobila
vabila za sejo.

Sklep št.1:
Prisotni so soglasno potrdili zapisnik 2. seje, vključujoč pripombe mag. Metode
Hrovat Pirnat in ge. Kajin.

K točki 2:
Obliko diferenciacije, ki je predpisana v 40. členu Zakona o osnovni šoli, je
predstavila ravnateljica, ki je povedala, da bo v bodoče obliko diferenciacije potrjeval
učiteljski zbor. Ga. ravnateljica je povedala, da se je oblika diferenciacije z
razporeditvijo učencev v učne skupine v 8. in 9. razredu, izkazala kot ustrezna. Ga.
ravnateljica prisotne seznani, da bi v prihodnjem šolskem letu izvajali tudi fleksibilno
diferenciacijo pri matematiki v 5., 6. in 7. razredu, pri slovenščini in angleščini v 6. in
7. razredu v okviru organizacijskih in prostorskih možnosti. S tako obliko pouka ima
učenci s šibkejšim znanjem dodatno možnost razlage učne snovi oz. nadgradnje
svojega znanja.

Za  tem je ravnateljica podrobneje predstavila še rezultate NPZ v 6. in 9. razredu.
Kažejo se razlike med posameznimi oddelki. Ga. Brečko je predlagala, da bi v
prihodnje pri primerjavi oddelkov istega razreda, upoštevali še okoliščine, kot so
menjave učiteljev zaradi bolniške ali odhodov v pokoj. Te po njenem vplivajo tudi na
splošni uspeh posameznih oddelkov. G. Arh je dodal, da  na rezultate vpliva tudi
menjava učiteljev.

Sklep št.2: Za šolsko leto 2012/13 se potrdi oblika diferenciacije v 8. in 9. razredu –
heterogene učne skupine. Svet staršev je soglasno potrdil tudi fleksibilno
diferenciacijo v okviru danih možnosti.

K točki 3:
Ravnateljica je v zvezi s ceno delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov za šol.
leto 2012/13 povedala. da se zneski minimalno razlikujejo od lanskega leta. Večja
razlika je le pri 3. razredu. Učiteljice menijo da je potrebnih več delovnih zvezkov
(manj kopiranja). Uporabljali bodo naravoslovno škatlo (zmanjšanje stroškov za
dneve dejavnosti).

Ga. Kajin je pohvalila učiteljice 1. razreda, ki so pripravile seznam potrebnih likovnih
materialov, ki jih bo nabavila šola ob pisnem soglasju staršev, po ugodnejši ceni.
Predlaga, da bi enako naredili tudi za višje razrede.

G. Košir je podal pisno vprašanje glede učbenikov za biologijo v 9. razredu.
Ravnateljica je povedala, da bodo učenci uporabljali učbenik za 8. razred, ki je na
voljo v učbeniškem skladu. Starši menijo, da se pri biologiji premalo uporablja
učbenik in da je samo zapisovanje premalo. Spodbujati je potrebno učenje iz knjig.

Ga. Dolinar je predlagala, da bi se knjige, delovni in navadni zvezki zavijali po lastni
presoji, saj meni, da je poraba plastičnih ovitkov ekološko sporna. Predsednik sveta
staršev je predlagal naj se zvezki zavijajo po lastni presoji, knjige (posebno te iz
učbeniškega sklada) pa naj se zavijajo enako kot doslej.
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Sklep št. 3: Člani sveta staršev so potrdili cene delovnih zvezkov in drugih učnih
pripomočkov za šol. leto 2012/13.

K točki 4:
Ravnateljica je v zvezi z nadstandardnim programom za šol. leto 2012/13 povedala,
da smo pred kratkim že dobili potrjene termine in kraj za tabore in šolo v naravi.
Cene so v skladu z določili MIKZŠ. Variabilni del cene je avtobusni prevoz, ki je
odvisen od relacije in števila učencev. Vsi prisotni člani so mnenja, da so tabori ter
šole v naravi nujni in zelo dobrodošli. G. Novak je predlagal, da bi se našel ustrezen
način za kritje stroškov tistim učencem, ki prihajajo iz socialno šibkejših družin.
Ravnateljica je pohvalila UO šolskega sklada, saj je vse vloge za subvencioniranje
taborov oz. šol v naravi rešil pozitivno.

Mestna občina Ljubljana bo tudi v šol. letu 2012/13 financirala tečaj plavanja za 1. in
3. razred.

Sklep št. 4: Člani sveta staršev so potrdili predlog nadstandardnega programa za šol.
leto 2012/13.

K točki 5:
Poročilo o delu šolskega sklada je podala ga. Alenka Luzar. Povedala je, da je bilo
14. 5. 2012 na računu 5.497,39 EUR. Iz sredstev bomo pokrili stroške tiskanja
Vrhovškega šolarja, nakup 4 kart za valeto, stroške za zatemnitev telovadnice (za
valeto). Del sredstev je namenjenih za nabavo »mladinske večnamensko klopi«, za
katero se še zbirajo primerne ponudbe. Trenutni predlog je tudi »preobleka« zunanjih
tribun, ki bi bila lahko potem primerna tudi kot sedišča. G. Novak je predlagal, da bi
bilo zaradi vremenskih vplivov najbolje, da bi tribune gumirali. Ga. Luzar je pozvala
prisotne, da podajo še morebitne dodatne predloge oz. da predstavniki k predlogom
za ideje glede porabe sredstev pozovejo ostale starše. Ga. Luzar pove, da sta bili
izvedeni dve uspešni akciji zbiranja starega papirja za pokritje stroškov nakupa
risalnih listov. Risalne liste bomo tudi v bodoče kupili iz sredstev šolskega sklada in
se jih iz črta iz seznama učnih pripomočkov.

G. Baler je pohvalil delo UO šolskega sklada.

K točki 6:
Predloge in pobude smo obravnavali pri tekočih točkah dnevnega reda.

K točki 7:
Ga. ravnateljica je predstavila postopek imenovanja predstavnikov staršev v svet
šole, ki mu poteče mandat 29. 9. 2012. Svet šole bo svet staršev pozval k
imenovanju novih predstavnikov v svet šole. Dosedanji svet staršev mora izvesti
volitve do 31. 8. 2012, v nasprotnem primeru pa jih bo izvedel novo izvoljeni svet
staršev v septembru 2012.

Ga. Kajin je izrazila željo, da v naslednjem šol. letu ne bi bila več predstavnica
staršev v oddelku, ker to funkcijo opravlja že 2 leti.
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K točki 8:
Starše je zanimalo, kdaj so v naslednjem šolskem letu zimske počitnice. Ravnateljica
pove, da nas MIKZŠ še ni seznanilo s šolskim koledarjem. Takoj, ko ga bomo prejeli,
ga bomo posredovali članom.

Ga. ravnateljica je povedala, da bo valeta na šoli in pohvalila organizacijski odbor
staršev. Uspešno je bila izvedena tudi akcija zbiranja starega papirja, katere
izkupiček je namenjen devetošolcem. Ga. Brečko je povedala, da so priprave v
polnem teku in da so starši zelo zadovoljni s tako obliko valete. Ostali člani so izrazili
željo, da se ta tradicija ohrani.

Ga. Kajin je predstavilo svojo izkušnjo v zvezi z darili na valeti. Na eni izmed OŠ so
učenci 9. razreda namesto daril za učitelje, naredili nekaj za otroke prvega razreda,
ali pa so naredili neko dobro delo.

Naslednja seja sveta staršev je predvidena v prvem tednu julija.

Seja se je zaključila ob 18.30.

Zapisala Predsednik sveta staršev
Vanja Krmelj Miran Baler


