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OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C.TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE
--------------------------------------------------------
Štev.: 89/2-12
Datum: 15. 03. 2012

Z A P I S N I K

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 06. 03. 2012, ob 16.30 v čitalnici šole.
Prisotni: Jasna Brdar, Mateja Stružnik, Alenka Brečko, Saša Šuvak, Nives Regeis, Irena
Demšar, Azra Kadirić, Danjela Markež, Špela Šmalc, Doris Globočnik, Darja Nagode,
Andreja Vehar Jerman, Branko Brelih, Svetlana Krstevski, Boštjan Šolar, Irenca Krivec.

Opravičeno odstotni: Igor Zlatanov, Sanela Pivač, Vida Mihelčič, Lazar Simjanovski,
Gordana Trokić, Rada Jovanović.

Odsotni: Tina Siega, Amela Lović, Tatjana Erjavec, Jana Lavtižar, Gorica Stevanović.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2010/11
3. Pobude in predlogi
4. Razno

Ad 1/
Zapisnik zadnje seje so predstavniki prejeli po elektronski pošti. Na zapisnik ni bilo pripomb.
SKLEP: Zapisnik 1. seje je soglasno sprejet.

Ad 2/
Ravnatelj je pripravil Samoevalvacijsko poročilo  za šolsko leto 2010/11 – Diferenciacija
pouka.
Go. Šuvak je zanimalo, kaj se zgodi v primeru, če otrok pokaže interes za napredovanje,
učitelj pa se s tem ne strinja.
Ravnatelj je povedal, da starši na začetku leta dobijo vprašalnik, iz katerega je razvidno, ali se
strinjajo z razporeditvijo. Prehajanje med nivoji je mogoč preko celega leta. Pobuda je lahko
dana  s strani staršev, učitelj pa otroka najbolj pozna in se lahko na podlagi strokovnih
argumentov odloči za prehod.
SKLEP: Člani Sveta staršev so se seznanili in sprejeli Samoevalvacijsko poročilo za šolsko
leto 2010/11 - Diferenciacija pouka.

Ad 3/, Ad 4/
 Ga. knjižničarka je dala predlog, da so vsi učenci v učbeniškem skladu, tisti, ki pa ne

želijo biti, pa dajo odjavo.
SKLEP: Člani sveta staršev se strinjajo, da so vsi učenci avtomatično člani učbeniškega
sklada. S tem se namreč izognemo izdajanju naročilnic za učbeniške komplete in
poenostavimo poslovanje.
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 Na spletni strani je objavljen seznam interesnih dejavnosti ter koliko ur posamezna
dejavnost obsega.

 G. Brelih želi analizo rezultatov kolesarskega izpita za šolsko leto 2010/11. Ravnatelj je
povedal, da je za kolesarski izpit predvidenih 20 ur/oddelek, od tega 10 ur/oddelek
izvajajo tekom šolskega leta učiteljice v skladu z učno snovjo, drugih 10 ur pa je
namenjenih praktičnim in teoretičnim znanjem iz CPP.

 Predsednica Šolskega sklada ga. Šabanović je za predstavitev dela sklada pooblastila go.
Šuvak. Slednja je povedala, da je trenutno prioriteta sklada ureditev hodnika na predmetni
stopnji. V preteklem letu so financirali nakup mikroskopa, izvedli so novoletno prodajno
razstavo, kjer je bil izkupiček 742 €. Ob tem se Šolski sklad zahvaljuje staršem za pomoč.
Skupaj z učiteljicami OBP so se odločili za akcijo zbiranja starih igrač, kjer so zbrali 20
darilnih vreč (igre, kocke, sestavljanke, CD…). Igrače se bodo porazdelile v oddelke
jutranjega varstva in v oddelke podaljšanega bivanja. V jesenski papirni akciji so zbrali za
2.550 € papirja (priloga: poročilo Šolskega sklada)

 Ravnatelj je povedal, da bo pomladna papirna akcija 10. in 11. 04. 2012.
 Ravnatelj je Svetu staršev na kratko predstavil načrt integritete zavoda. Načrt je oblikoval

ravnatelj skupaj s komisijo, ki je bila ustanovljena ravno zaradi tega. Načrt je bil
predstavljen tudi učiteljem in jim predložen v vpogled.

 Ga. Nagode je pohvalila go. Kranjc Jensterle, saj so starši večine učencev izredno
zadovoljni z njenim delom z otroki. (odličen in korekten odnos do otrok, red in disciplino
v razredu, njeno zahtevnost do otrok, ki zmorejo več...). Starši so pohvalili  organizacijo
smučarskega tečaja in tečaja nemščine ter zimsko šolo v naravi za učence 4. razredov na
Celjski koči.

 Po zadnjem sestanku Sveta staršev je bila na Komunalno direkcijo Občine Jesenice
podana pobuda za ureditev te poti. Občina v tem šolskem letu v proračunu nima
zagotovljenih finančnih sredstev za ureditev te poti, je pa v svojem odgovoru napisala, da
lahko to pobudo umestimo v načrt in nabavo gradenj za leto 2013.
POBUDA: Podana je bila pobuda za predračun za izdelavo klančine, ki poteka za kuhinjo
od šole do vrtca.

 Predstavnica Zveze aktivov svetov staršev Zgornje Gorenjske je povedala, da so na naši
šoli najcenejši delovni zvezki v primerjavi z ostalimi šolami.

 Razredničarki 9. razredov sta se odločili, da bodo namesto v šolo v naravi odšli na eno ali
dvodnevni izlet.

 POBUDA: Podana je bila pobuda na občino, da se povpraša, zakaj vsi otroci, ki so s
Podmežakle, niso upravičeni do avtobusnih kart.

 Go. Regeis je zanimalo, zakaj v avli šole nimamo več informatorja. Ravnatelj je povedal,
da zaradi okrnjenih sredstev s strani Zavoda za zaposlovanje Kranj letos nismo dobili
finančnih sredstev za delo informatorja. S strani šole je bila že dana pobuda na občino za
informatorja.
POBUDA: Starši so dali pobudo, naj Občina Jesenice zagotovi v šolski avli odraslo osebo
(informator, javni delavec…), ki bo usmerjal in nadziral obiskovalce šole.

Seja je bila zaključena ob 17:50.

Zapisala: Predsednica Sveta staršev:
Nataša Krajnc Darja Nagode

Ravnatelj:
Robert Kerštajn, prof.


