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ZAPISNIK 5. SEJE SVETA STARŠEV
Z DNE 26.05.2010
s pričetkom ob 17.00 uri
Prisotni: vsi z liste prisotnosti (priloga), v. d. ravnateljice Marjanca Vampelj, pomočnik v. d.
ravnateljice Bojan Lipovec.
Opravičeno odsotni: Marko Fatur, Maruša Pirc, Špela Mazovec.
Neopravičeno odsotni: Barbara Bednarik, Nataša Klančar.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:
1.
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4.
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8.
9.

Pregled in potrditev zapisnika 4. seje sveta staršev
Šolska prehrana (Milana Slivnik Štrumbl)
Evalvacija vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda OŠ Vrhovci (Plešec)
Obravnava oblike diferenciacije za šol. leto 2010/11
Sprememba vhoda in prometna varnost
Načrtovana dela za šol. leto 2010/11
Šolski sklad
Sprememba poslovnika sveta staršev-dopisne seje
Razno

Ad. 1 Pregled in potrditev zapisnika 4.seje sveta staršev
Člani sveta staršev so potrdili zapisnik 4. seje sveta staršev. Sprejeli so tudi
SKLEP št. 1: Opravičila o odsotnosti na seji Sveta staršev se pošljejo po elektronski
pošti v tajništvo šole.
Ad. 2 Šolska prehrana ( Milana Slivnik Štrumbl )
Profesor ga. Slivnik Štrumbl je predstavila rezultate ankete o šolski prehrani (glej prilogo).
Iz ankete je vidno, da veliko otrok ne mara zelenjave. Glede na dobljene podatke se je
odločila, da se brokoli, kislo in sladko zelje za nekaj časa izloči iz jedilnika.
Predstavnica 4. B, ga. Dežman, je predlagala, da otroci vseeno jedo zdravo – tudi zelje in
brokoli.
Predstavnica 8. razreda, ga. Vodušek, je predlagala, da se ledeni čaj nadomesti z vodo in
stisnjeno limono.
Predstavniki staršev so predlagali da se hrana soli manj in bo manj mastna. O tem naj bi se
ga. Profesor Slivnik Štrumbl in ravnateljica pogovorile z go. kuharico.
Starši opozarjajo, da zmanjkuje hrane pri kosilu. Ni nadzora nad tem kdo pride na kosilo
čeprav ni prijavljen. Ga. Vampelj je predstavila nov zakon, ki se bo izvajal naslednje šolsko
leto. Otroci bodo imeli evidenčne kartice. Šola bo morala dnevno pošiljati na Ministrstvo za
šolstvo podatke o prisotnosti. Ministrstvo naj bi malico tudi subvencioniralo. Šola pripravlja
notranji akt, ki ga bodo starši na naslednji seji potrdili.
Predlog je da se naslednje leto pripravi nova anketa o prehrani.

Ad. 3 Evalvacija Vzgojnega načrta in Pravil šolskega reda OŠ Vrhovci (Plešec)
Profesorica, ga. Plešec, je povedala, da pri evalvaciji vzgojnega načrta ni sprememb (glej
prilogo). Učenci 7. razredov bodo pripravili evalvacijsko anketo in člani sveta staršev se
strinjajo, da je njihovo angažiranje pohvalno.
Učiteljem se bo pripravil obrazec za vsakega učenca o vedenju, obnašanju in neopravljanju domačih nalog. Starši naj bi to mesečno dobili v pregled.
Glede pravil je iz strani staršev, učiteljev in učencev veliko pripomb da se ta ne izvajajo.
Ga. Plešec je posebej omenila še:
 kodeks vedenja (pozitivna pravila in Vrhovški šolar), ki naj bi bila učencem vedno
pred očmi,
 pohvale in priznanja (bronasta, srebrna in zlata)
 zvezki opažanj – o določenih kršitvah se starše obvesti na govorilnih urah, o
nekaterih pa učitelj takoj pisno obvesti o tem starše,
 dovolilnice – na konferenci je bilo sprejeto naj bi te veljale samo za 1 uro
 spremembe glede na lansko leto – starše naj se povpraša za mnenje kaj je uspešno,
kaj se uporablja in kaj naj bi se spremenilo,
 učitelji naj domače naloge kontrolirajo, o tem naj pomočnik v. d. ravnateljice, g.
Lipovec obvesti učitelje,
 neopravičene ure – 10 neopravičenih ur dobijo starši pisni opomin,
15 neopravičenih ur se prijava poda sodniku za prekrške.
G. Juhart je predlagal, da naj učitelji starše opozorijo že prej in da se o tem pogovorimo na
roditeljskih sestankih.
 Odsotnost v šoli – o odsotnosti se šolo obvesti prvi dan, pisno opravičilo mora biti
prinešeno najkasneje tretji dan, ko je otrok v šoli, drugače ima otrok neopravičeno.
Odnos do dela je tudi domača naloga in starše skrbi, da bo ne delo domačih nalog ocenjeno.
Ga. Dežman predstavnica 4.b je poudarila, da so starši tisti, ki naj bi poskrbeli za to, da se
domače naloge delajo.
Ga. Brečko je predlagala, da naj učitelji v začetku leta začnejo poudarjati, da je opravljanje
domačih nalog pomembno, sploh pa je potrebno da se vsi učitelji med seboj uskladijo glede
pomena le tega.
Vsi starši so predlog podprli in skupno mnenje je da se domače naloge izvajajo.
Go. Juhart je postavil vprašanje ali je vmesna prosta ura, ki jo imajo učenci smiselna.
Predlaga, da se vpraša starše na razredni uri.
Ad. 4 Obravnava oblike diferenciacije za šol. Leto 2010/11
SKLEP št. 2: Člani sveta staršev so potrdili predlagano obliko diferenciacije za šol. leto
2010/11, in sicer heterogene učne skupine v 8. in 9. razredu pri angleščini, slovenščini in
matematiki.
Ad. 5 Sprememba vhoda in prometna varnost
a) Ga. Vampelj je poročala, da so si novi vhod ogledali strokovnjaki in dali o dostopu
pozitivno mnenje. Planira se povečati dovoz za kombije pri veliki telovadnici, zabojniki
za smeti se bodo umaknili in zaklenili z ograjo . V načrt bodo vrisane varne poti in
postavili se bodo novi znaki. Vsak dan od ponedeljka do petka , od 12h do 16h bo
pred vhodom v šolo tudi varnostnik .
b) Predstavnica 1.b razreda je predlagala možnost, da je prejšni vhod v šolo še vedno
možno uporabljati vsaj kot izhod. Ga. Vampelj se s tem ne strinja, saj je to sedaj
službeni vhod.
Ad. 6 Načrtovana dela za šol. Leto 2010/11
a) Ga. Vampelj je poročala, da je program (tabori, šole v naravi ...) za naslednje leto že
pripravljen.

b) Obvestila nas je , da so zadnja tri leta knjige iz učbeniškega sklada zastonj, po novem
pa bo potrebno na Ministrstvo za šolstvo poslati zahtevek po učbenikih in še ni znano
ali bo potrebno izposojo tudi financirati.
c) Učbeniški sklad ima nova pravila. Starši morajo po novem pred zaključkom leta
potrditi cene delovnih zvezkov in drugih učnih pripomočkov.
SKLEP št. 3: Starši se s predlaganimi cenami delovnih zvezkov ne strinjajo. Smatrajo, da so
previsoke.
Ad. 7 Poročilo o delu Šolskega sklada
O delu ŠS je poročala ga. Alenka Luzar. Člani ŠS so pridobili tri ponudbe za izdelavo igral
na igrišču za drugo triado. Izbor izvajalca se planira še pred koncem šolskega leta .
Potrebno je pripraviti še teren za postavitev igral . O prostorskih možnostih postavitve je v. d.
ravnateljice za mnenje prosila tudi varnostnega ing .
Šolski sklad je sprejel sklep da sofinancira tudi projekte, ki promovirajo šolo (prevoz v
Postojno, … ).
Ad. 8 Sprememba poslovnika sveta staršev-dopisne seje
Predstavniki sveta staršev so predlagali, da se spremeni poslovnik o delu le tega , glede
veljavnosti dopisnih sej.
SKLEP št. 4: Sprememba 33. člena Poslovnika o delu sveta staršev ni potrebna.
Ad. 9 Razno
a) Predstavnika 1.A razreda je zanimalo kdaj je planirana obnova igrišča za šolo in
b) Predlagal je tudi, da se prebarva ograja ob šoli .

Seja se zaključi ob 19.00 uri.

Zapisala:
Alenka Luzar

V. d. ravnateljice:
Marjanca Vampelj

Predsednik sveta staršev:
Borut Juhart

