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ZAPISNIK 4. seje sveta staršev Osnovne šole Vrhovci
v šol. letu 2014/2015, ki je bila 9. 6. 2015 ob 17.00

Prisotni: Nataša Tomec Eržen, Zala Pavšek, Lidija Leskovšek, Jurij Kolenc, Ksenija
Gorjak, Primož Urbančič, Simona Zore, Gregor Štrukelj, Jelena Kačar, Miran Baler,
Sonja Peklenik, Alenka Luzar, Marko Fatur in Andreja Ogulin Iskra.
Opravičili so se: Helena Berden, Elizabeta Gruden, Tomaž Novak, Jelena Kačar,
Nataša Gaber in Elizabeta Jaklič.
Odsotna je bila Eva Ocvirk.
Člani sveta staršev so vabilo in gradivo prejeli po elektronski pošti. Člani so se s
predlogom dnevnega reda strinjali.

Predlog dnevnega reda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obravnava in potrditev zapisnika 2. in 3. seje – prilogi
Potrditev skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
posamezen razred za šol. leto 2015/16 – priloga
Nadstandardni program za šol. leto 2015/16
Poročilo o delu šolskega sklada
Predlogi in pobude staršev
Razno

S predlaganim dnevnim redom so se predstavniki strinjali.
K točki 1:
Na zapisnika 2. in 3. seje sveta staršev v šol. letu 2014/15 ni bilo pripomb. Člani so
sprejeli:
sklep št. 1: Potrdita se zapisnika 2. in 3. seje sveta staršev v šol. letu 2014/15.
K točki 2:
Ga. Vampelj predstavi novosti glede učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šol. leto 2015/16.
−
−
−

Predstavnika 3. razreda je zanimalo zakaj se v 4. razredu ne uporablja gradivo
Lili in Bine. Ravnateljica pojasni, da je strokovni aktiv ugotovil, da je gradivo
primerno za 1. triado.
G. Faturja je zanimalo ali se uporabljajo učbeniki pri vseh predmetih. Podan je bil
tudi predlog, da se k seznamu doda predmet, kjer se gradivo uporablja.
Na vprašanje,ali so učbeniki in delovni zvezki iz seznama dobavljivi, je
ravnateljica odgovorila pritrdilno.

−

G. Fatur je predlagal, da se na MOL naslovi vprašanje, ali lahko občina, ki ima
veliko osnovnih šol, vpliva na ceno nakupa delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv.
Po krajši razpravi so člani sprejeli
sklep št. 2: Potrdi se skupna nabavna cena delovnih in drugih učnih gradiv za
šolsko leto 2015/16.

K točki 3:
Ga. ravnateljica je predstavila predviden nadstandardni program za šol. leto 2015/16,
in sicer:
− tečaj plavanja v 1. in 3. razredu,
− letna šola v naravi v 5. razredu,
− zimska šola v naravi v 6. razredu,
− tabor v 2. in 8. razredu,
− tečaj plavanja za neplavalce v 6. razredu,
− tabor po dogovoru s starši (v razredih, kjer ni planiran).
Podan je bil predlog, da se na zadnjem roditeljskem sestanku v šolskem letu starši
in razrednik dogovorijo o morebitni organizaciji tabora v novem šolskem letu zaradi
zagotovitve ustreznega termina in kraja bivanja.
Sklep št. 3: Člani sveta staršev so potrdili nadstandardni program za šolsko leto
2015/16.
K točki 4:
Šolski sklad ima na dan 6. 6. 2015 na računu 8.347,64 EUR. Odpisani še niso stroški
izleta na Dunaj, izdelave dveh kozolcev, subvencije taborov... Ocenjeno je, da bo v
novem šolskem letu stanje na računu med 3.500 in 4.000 EUR. Plan za naslednje
šolsko leto je v delu.
K točki 5 in 6:
− Predstavnike sveta staršev zanima, kakšen je plan razširitve šole. Ravnateljica
pove, da je izdelana prostorska preveritev in idejna zasnova šole in čakamo na
odgovor MOL. Predlagano je bilo, da se na naslednji seji predstavi projekt in da se
v projekt vključijo tudi starši.
− Bila je dana pobuda za ureditev igrišča za odbojko na mivki.
− Ga. ravnateljica je člane obvestila, da se septembra začne uvajati angleški jezik v
1. razredu, seznanila nas je z neuradnimi rezultati na NPZ:
 9. razred:
slovenščina 68 % (58 % na državni ravni)
matematika 56 % (57 % na državni ravni)
TIT 54 % (56 % na državni ravni)


6. razred:
slovenščina 48 % (49 % na državni ravni)
matematika 43 % (51 % na državni ravni)
angleščina 59 % (51 % na državni ravni)

−

Postavljeno je bilo vprašanje ali se analizira, zakaj so slabši rezultati pri predmetu
slovenščine? Ravnateljica pove, da strokovni aktivi vsako leto analizirajo
rezultate.

− Predstavnik 8. razreda izrazi željo po organizaciji valete v prihodnjem šolskem
letu izven šole. Učenci so predlagali, da bodo denar zbirali sami – prireditve,
gledališče... Ravnateljica podpre predlog staršev.

Zapisala:
Lidija Leskovšek

Predsednik sveta staršev
Miran Baler

