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ZAPISNIK 4. SEJE SVETA STARŠEV
Z DNE 20.05. 2008
s pričetkom ob 17. uri

Prisotni: Vsi z liste prisotnosti, ravnateljica Marjanca Vampelj, pomočnica ravnateljice
Urška Letnar
Opravičeno odsotni : predstavnica 7. b
Neopravičeno odsotni: predstavnici 1. a in 1. b
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Imenovanje in volitev treh članov v Svet zavoda OŠ Vrhovci
Sprejem in potrditev zapisnika zadnje seje
Šolski sklad (poroča Melita Kozjek)
Oblike diferenciacije (ga. ravnateljica)
Seznanitev s predlogom hišnega reda (ga. ravnateljica)
Razno

Ad.1 Ker moramo na podlagi 8., 16. in 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda osnovne šole, do 21. 5. 2008 predsednici Sveta šole Bernardi
Frass, posredovati tri (3) izvoljene predstavnike staršev, smo izvedli volitve. Glasovalo
je vseh 16 prisotnih predstavnikov staršev tako, da so izmed šestih kandidatov izbrali tri.
(Priloga št. 1 - Dopis predsednici Sveta šole Bernardi Frass)
Kandidati po abecednem zaporedju in končno število prejetih glasov:
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priimek in ime
Jenko Kristina
Novak - Mlinar Romana
Pleško Alenka
Pirc Maruša
Sokač ðuro
Vodušek Nada

Število glasov
11
8
11
3
5
10

Izvoljene predstavnice staršev v Svet zavoda OŠ Vrhovci so: ga. Kristina Jenko, ga.
Alenka Pleško in ga. Nada Vodušek.
Predstavnica 4.b je še pred volitvami prebrala zahvalno pismo dosedanje članice v
Svetu šole, Beti Češnovar Stamatović. Predsednica je prosila ravnateljico, če lahko
Češnovarjevi zahvalno plaketo vseh staršev za njeno dosedanje delo, pošlje po pošti,
ostalima dvema dosedanjima članoma pa je plaketo izročila osebno.
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Ad.2 Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
Gospa ravnateljica je imela pripombo na zapisnik zadnje seje in sicer:
Ad 4) Informacije glede diferenciacije pouka - Tekst bi se moral glasiti:
V 7. razredih devetletke se postopno uvaja 2. tuji jezik, za vse šole pa bo obvezen leta
2010/11.
Vključujoč to pripombo je Svet staršev potrdil zapisnik zadnje seje SS z dne 27. 02.
2008.
Ad.3 Šolski sklad
O delu in načrtih Šolskega sklada je poročala Melita Kozjek.
- V času od zadnjega sestanka Sveta staršev ni bilo nobenega sestanka ŠS.
- Sestanek je predviden za torek, 27. maja 2008.
- Vodstvo šole je podalo poročilo o stanju denarnih sredstev ŠS: Stanje ob koncu leta
2007 je bilo 5800 €, stanje na dan 20. 5. 2008 pa 7760 €, kar pomeni, da se bodo
stroški plezalne stene v celoti krili iz računa Šolskega sklada.
- Zadnje namenske položnice za plezalno steno so bile izdane v mesecu aprilu.
- Otvoritev stene bo 13. junija letos.
Podrobnejše informacije o načrtu porabe sredstev bodo člani ŠS Svetu staršev
posredovali na 1. seji v naslednjem šolskem letu.
Ad.4 Oblike diferenciacije
Gospa ravnateljica nas je seznanila, da so se učitelji na vseh strokovnih aktivih odločili,
da tudi v prihodnjem šolskem letu ohranijo heterogene učne skupine in da se tudi v
bodočih 7. razredih uvede enak način diferenciacije. Program bo narejen do konca
maja.
Ad.5 Seznanitev s predlogom hišnega reda
Gospa ravnateljica pove, da se vsebina hišnega reda bistveno ni spremenila,
preoblikovana je po naslovih, ki so taki, kot jih predvideva veljavni zakon. Starši smo
imeli vprašanja in pripombe na poglavja 4.1/a, 4.2/a, 5.2 in zadnji odstavek 5.4. Na
podlagi naših pripomb je ravnateljica zagotovila, da bo osnutek hišnega reda ponovno
obravnavala še na seji Sveta šole in poskusila v največji meri upoštevati naše predloge.
Ad.6 Razno
a) Predstavnica 8. b je predlagala, da bi se iz Šolskega sklada sofinancirala postavitev
kolesarnice. Na prvih roditeljskih sestankih v naslednjem šolskem letu naj se izvede
anketa, koliko otrok bi se vozilo v šolo s kolesi, če bi bila na voljo kolesarnica.
b) Predstavnica 4. c je vprašala, če poleg statusa športnika obstaja tudi status za
otroke, ki obiskujejo glasbeno šolo. Ga. ravnateljica ji je odgovorila, do obstaja status
kulturnika. Pogoji za pridobitev statusa športnika ali kulturnika so objavljeni na šolski
spletni strani.
c) Šola je tudi letos pripravila anketo o sodelovanju med šolo in starši. Objavljena bo na
spletni strani šole. Starši, ki do interneta nimajo dostopa, bodo anketo lahko izpolnili v
tiskani obliki v šoli, o čemer bodo obveščeni preko otrok.
č) Šola je pred kratkim prejela mednarodni certifikat Eko zastava.
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d) Učbeniški sklad (priloga št. 2) - Šola v tem letu pri nakupu delovnih zvezkov ne bo
več sodelovala z založbo Oka, saj je založba prenehala s to dejavnostjo. Otroci so dobili
seznam delovnih zvezkov in pripomočkov, starši pa se sami odločajo, kje jih bodo kupili.
e) 13. 6. 2008 bo prireditev ob 50 letnici šole, za kar se zbirajo donatorska sredstva.
Donirana pa so tudi darila za srečelov, zato ravnateljica predlaga, da se denar,
pridobljen s prodajo srečk, nakaže na račun šole. Starši smo se s predlogom strinjali.
f) Predstavnica 4. b je vprašala, če je res, da se bodo učenci 4. razredov v prihodnjem
šol. letu premešali med seboj. Ravnateljica je odgovorila, da se o tem ni pogovarjala z
nikomer. Tudi predstavnici 4. c se mešanje učencev ne zdi potrebno.
g) Predstavnici 5. d in 8. a sta vprašali, če se že ve, kdo bo razrednik v prihodnjem
šolskem letu. Ravnateljica poda splošen odgovor, da na vprašanja, kdo bo v prihodnjem
letu komu razrednik in kdo bo koga poučeval, še ne more podati odgovora, ker bo
konferenca 27.5. in takrat bodo znani podatki za naslednje šolsko leto.
h) Predstavnica 5. d je postavila še vprašanje glede poimenovanja 5. c in 5. d v
naslednjem šolskem letu in preverila govorice, da naj bi otroci v šolskem letu 2009/10
dobili uniforme. Ravnateljica je odgovorila, da se bosta po vsej verjetnosti razreda
imenovala 7. a in 7. b, kar pa se uniform tiče, jim ne bo nasprotovala, če jih bo
zagotovilo ministrstvo. Za enkrat pa ona kakšnih informacij v zvezi z uniformami še ni
dobila.
i) Predstavnica 5. a poroča, da so jo starši otrok tega razreda obvestili, da so tudi drugi,
ponovni test pri predmetu gospodinjstvo učenci slabo pisali (le ena prav dobra ocena,
sedem zadostnih in štiri nezadostne). Ker njen sin testa zaradi odsotnosti ni pisal, si ga
je ogledala pri sinovem sošolcu in tudi ona se strinja, da se ji test zdi za to starostno
stopnjo pretežak. Ravnateljica je dala zagotovilo, da se bo pogovorila z učiteljico in o
morebitnih predlogih učiteljice obvestila tudi predstavnico.
j) Predsednica Sveta staršev predlaga, da naj en član sveta staršev ne bi zastopal
dveh razredov. Člani Sveta staršev smo sprejeli
SKLEP: Vsak oddelek na šoli ima svojega predstavnika. En predstavnik ne more
zastopati dveh ali več razredov.
k) Predlagali smo, da se učiteljem posreduje našo željo, da se na popoldanskih,
skupinskih govorilnih urah, ki so enkrat mesečno, čas namenjen enemu otroku oz.
njegovim staršem, omeji na 5 – 7 minut, če na učitelja čakajo še drugi starši. Učitelji naj
ta predlog predstavijo staršem na prvih roditeljskih sestankih.
l) Učiteljica, ki nadomešča fiziko in kemijo, se je dobro vklopila v delo, učenci so jo
dobro sprejeli.
Zadnja seja v tem šolskem letu se zaključi ob 18.30 uri.
Naslednjo sejo, torej prvo v šolskem letu 2008/2009, skliče vodstvo šole, običajno v
drugi polovici septembra, po prvih roditeljskih sestankih.
Zapisala:
Romana N. Mlinar

Ravnateljica:
Marjanca Vampelj

Predsednica Sveta staršev:
Mateja Udovč
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Priloga št. 1
Svet staršev OŠ Vrhovci
Datum: 20.5.2008
Gospa Bernarda Frass
Svet šole OŠ Vrhovci
Cesta na Bokalce 1
1000 Ljubljana

IMENOVANJE PREDSTAVNIKOV STARŠEV V SVET JAVNEGA
VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OŠ VRHOVCI
Na podlagi 8., 16. in 29. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda osnovne šole, smo na seji Sveta staršev 20. 5. 2008 izvedli volitve. Glasovalo je
vseh 16 prisotnih predstavnikov staršev tako, da smo izmed šestih kandidatov izbrali tri
(3).
Kandidati po abecednem redu in končno število prejetih glasov:
Zap.št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Priimek in ime
Jenko Kristina
Novak - Mlinar Romana
Pleško Alenka
Pirc Maruša
Sokač ðuro
Vodušek Nada

Število glasov
11
8
11
3
5
10

Izvoljene predstavnice staršev v Svet zavoda OŠ Vrhovci so:
Kristina Jenko
Alenka Pleško
Nada Vodušek.
Lep pozdrav,

Predsednica Sveta staršev
OŠ Vrhovci
Mateja Udovč
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Priloga št. 2

UČBENIŠKI SKLAD ZA ŠOLSKO LETO 2008/09
1. MŠŠ je pripravilo navodila za upravljanje učbeniškega sklada.
2. ZRSŠ je objavil in izdal Katalog učbenikov za šolsko leto 2008/09.
3. Obseg (in s tem strošek) učbeniškega kompleta je odvisen od učiteljevega izbora. Pri
izbiri je učitelj strokovno avtonomen, zato je njegov izbor tudi odgovornost, ki se
nanaša na višino stroškov in težo šolskih torbic: kar pomeni, da morajo biti izbrana učna
gradiva take narave, da jih bodo učenci redno uporabljali.
4. V okviru strokovnih aktivov so učitelji izbrali učbenike, delovne zvezke in šolske
potrebščine.
5. Seznami za prihodnje šolsko leto so bili danes razdeljeni učencem.
6. Izbor vseh učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin bo objavljen na naših
spletnih straneh.
7. Učenci bodo prejeli učbenike v mesecu juniju oziroma v začetku meseca septembra.
8. NOVOST:
a. MŠŠŠ je zagotovilo brezplačno izposojo učbenikov za učence in učenke prve,
druge in tretje triade (1. - 9. razreda),
b. Izvajanje projekta » UČBENIKI ZA NA KLOP «. Letos bodo sredstva za nakup
učbenikov « za na klop « namenili 2. triletju ( predmet naravoslovje in tehnika v 4. in 5.
razredu, ter naravoslovje v 6. razredu) . To pomeni, da učencem ne bo treba nositi v
šolo omenjenih učbenikov, saj jih bodo imeli učitelji v svojih učilnicah. Učbenike, ki so si
jih sposodili pa bodo uporabljali doma.
9. Vsa dodatna pojasnila lahko dobite pri skrbnici učbeniškega sklada.

Skrbnica učbeniškega sklada
Bernarda Frass
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