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Osnovna šola Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 Ljubljana
Datum: 1. 6. 2011

Zapisnik 3. seje sveta staršev OŠ VRHOVCI v šol. letu 2010/11,
ki je bila dne 26. 5. 2011, ob 17. uri v učilnici zgodovine OŠ VRHOVCI

Prisotni: Marinka Grandljič, Miran Baler, Lidija Kajin, Alenka Luzar, Martina Truden
Konstatinovič, Brane Arh, Mojca Pintar, Nataša Dolinar, Mojca Oblak, Marjeta
Dolinar, Borut Juhart, Franci Hočevar, ravnateljica in pomočnica ravnateljice,
opravičili so se Andreja Jaklič, Darja Kropivšek, Danijela Brečko, Vojteh Miklavčič
Nataša Oblak, Tomaž Novak, Lidija Kajin, Borut Juhart. Odsotna je bila: Nada
Vodušek.

Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika 2. seje - priloga
2. Delo z nadarjenimi učenci (Vesna Mucić)
3. Obravnava oblike diferenciacije za šol. leto 2011/12 - priloga
4. Potrditev cene delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov - priloga
5. Dopolnitev Pravil šolskega reda Osnovne šole Vrhovci - priloga
6. Načrtovana dela za šol. leto 2011/12
7. Šolski sklad
8. Razno
Predsednik sveta staršev je predlagal, da se točki 1 in 2 dnevnega reda zamenjata.
Prisotni so se s predlogom strinjali.
Sklep št. 1: Zamenjata se 1. in 2. točka dnevnega reda.

K točki 1:
Ga. Vesna Mucić je predstavila delo z nadarjenimi učenci. Povedala je, da je v
letošnjem šol. letu 26 novo spoznanih nadarjenih učencev. Za vsakega nadarjenega
učenca se pripravi individualni program dela, pri katerem sodelujejo starši in učenec.
K točki 2:
Zapisnik 2. seje, ki je bil posredovan po elektronski pošti, smo člani sveta staršev
potrdili.
Sklep št. 2: Zapisnik 2. seje sveta staršev se potrdi.

K točki 3:
Predlog oblike diferenciacije za šol. leto 2011/12 smo člani sveta prejeli po
elektronski pošti. Ravnateljica pove, da so za bodoči 8. razred predvidene 4 učne
skupine. Učenci bodo o razporeditvi seznanjeni do konca šol. leta.
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Sklep št. 3: Člani sveta staršev smo potrdili obliko diferenciacije za šol. leto 2011/12.

K točki 4:
Gradivo k točki dnevnega reda so člani sveta staršev prejeli po elektronski pošti.
Pregledali smo seznam šolskih učbenikov in delovnih zvezkov. Ravnateljica pove, da
ostanejo učbeniki in delovni zvezki nespremenjeni, razen delovnih zvezkov za 1.
razred. Starši predlagajo, da se risalni listi črtajo iz seznama. Šola nabavi risalne liste
za začetek, nato se ob začetku šol. leta izvede akcija zbiranja starega papirja. Izbrani
denar se nakaže na šolski sklad in ta vrne denar šoli za nakup risalnih listov.
Sklep št. 4:
Člani smo potrdili ceno delovnih zvezkov in drugih šolskih potrebščin za šol. leto
2011/12.

K točki 5:
Predlagali smo, da naj bi na šoli imeli nekaj kartic za prehrano na zalogo (v primeru
poškodbe ali izgube). Predlagali smo naj bi jih menjali na dve ali tri leta. Eden od
staršev je menil, da tudi sponka, s katero je kartica pripeta, ni dovolj varna. Menimo,
da je 20 EUR previsoka cena za zamenjavo kartice.
Člani sveta staršev so pregledali Pravila šolskega reda Osnovne šole Vrhovci in
sprejeli
sklep št. 5:
Popravi se 2. poved na str. 3 pod točko b, ki naj se glasi: Učenci, ki niso vključeni v
jutranje varstvo in niso vozači, naj pridejo v šolo največ 10 minut pred začetkom
pouka.

K točki 6:
Ravnateljica je povedala, da smo dobili za vse razrede, razen 1., odgovore iz CŠOD
za letno in zimsko šolo v naravi, tabore in dneve dejavnosti. Izvedli bomo tudi
plavanje v 1. in 3. razredu. Člani so se strinjali z načrtovanim nadstandardom za
prihodnje šolsko leto.
Eden od staršev je povedal svojo izkušnjo glede visokega plačila stroškov
prenosnega telefona (750 EUR), zaradi vpliva signala hrvaškega operaterja in
predlagal, da se starše in učence na to opozori pred odhodom na tabor.

K točki 7:
Predsednica šolskega sklada, ga. Alenka Luzar, je poročala o predlogih, ki so jih
člani UO predlagali na 2. seji:
- gibljivi koši v veliki telovadnici (primerni za mlajše učence),
- premična, zložljiva tribuna v veliki telovadnici,
- tisk Vrhovškega šolarja
Člani UO šolskega sklada so podali predlog, da bi vprašali starše, če ima kdo
izkušnje ali možnosti kakorkoli pomagati šoli. Člani sveta staršev so predlog podprli.
Ga. Kajin se ponudi, da bo opravila poizvedbo za ceno tiska Vrhovškega šolarja.
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K točki 8:
Članica sveta staršev je predlagala naj bi termine za seje sveta staršev določili za
eno leto naprej. Ravnateljica pove, da so običajno 3 seje sveta staršev, in sicer ob
koncu septembra, februarja in maja.
Na koncu se je ga. ravnateljica zahvalila predsedniku sveta staršev, g. Borutu
Juhartu, za uspešno vodenje in izpeljano donacijo kolesarnice.

Zapisala
Marinka Grandljič

Predsednik sveta staršev
Borut Juhart
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