
OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C.TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE
--------------------------------------------------------
Štev.: 404/2-11
Datum: 09. 06. 2011

Z A P I S N I K

3. sestanka Sveta staršev, ki je bil v sredo, 01. 06. 2011, ob 16.30 v čitalnici šole.
Prisotni: Saša Šuvak, Irena Lebar, Igor Zlatanov, Mira Medja, Alenka Brečko, Azra Kadirić,
Doris Globočnik, Andreja Vehar-Jerman, Marko Panić, Branko Brelih, Svetlana Krstevski,
Irenca Krivec, Eva Nikolavčič, Darja Nagode.
Opravičeno odstotni: Danjela Markež, Semir Begić, Jana Lavtižar.
Odsotni: Sanela Pivać, Amela Lović, Vida Mihelčič, Birtič Sašo, Edisa Jusufagić, Rada
Jovanović, Boštjan Šolar, Gorica Stevanović, Leandra Zubanović.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Seznanitev z diferenciacijo za šolsko leto 2011/12
3. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/12
4. Predstavitev ustanovitve skupščine Aktiva Sveta staršev Zgornje Gorenjske
5. Šolski sklad
6. Razno

Prisotni člani Sveta staršev se strinjajo s predlagano spremembo dnevnega reda:

1. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2011/12
2. Predstavitev ustanovitve skupščine Aktiva Sveta staršev Zgornje Gorenjske
3. Šolski sklad
4. Pregled zapisnika zadnje seje
5. Seznanitev z diferenciacijo za šolsko leto 2011/12
6. Razno

Ad 1/
Knjižničarka, ga. Barbara Udrih, se predstavi. Pove, da mora ravnatelj dobiti pisno soglasje za
nakup delovnih zvezkov in drugih gradiv (periodni sistem, škatla za THV, zemljevid). S
septembrom 2011 bodo v veljavo stopili novi učni načrti. Učni načrti so novi v 1., 4. in 7.
razredu ter pri predmetih, ki se prvič izvajajo (BIO, DRU). Gospa Udrih je predstavila
primerjavo cen delovnih zvezkov nabavljenih lansko leto ter predvideno ceno zvezkov za šol.
leto 2011/12:

1. r.: šol. leto 2010/11 - 40 €
   2011/12 – 63 € - Po novem učnem načrtu so že v 1. razredu velike tiskane

črke. Predlaga se nakup treh delovnih zvezkov, ki se bodo uporabljali od 1. do 3.
razreda.

2. r.: šol. leto 2010/11 - 54 €



   2011/12 – 56 €

3. r.: šol. leto 2010/11 - 55 €
   2011/12 – 57 €

4. r.: šol. leto 2010/11 - 70 €
    2011/12 – 54 € - Pri MAT je drug delovni zvezek. Zaradi druge založbe sta

samo dva zvezka, namesto štirje.
5. r.: šol. leto 2010/11 - 54 €

   2011/12 – 68 €
6. r.: šol. leto 2010/11 - 111 €

   2011/12 – 98 € - dva delovna zvezka manj
7. r.: šol. leto 2010/11 - 101 €

   2011/12 – 90 € - dva delovna zvezka manj
8. r.: šol. leto 2010/11 - 92 €

   2011/12 – 34 € - pet delovnih zvezkov manj
9. r.: šol. leto 2010/11 - 80 €

   2011/12 – 72 € - en delovni zvezek manj

Nov zvezek pri BIO in ETIKI ne ustreza spremembam, zato ga raje ne bodo naročili.

Ga. Udrih ugotavlja, da otroci ne nosijo delovnih zvezkov s seboj k pouku, zato ti ostajajo
prazni.
Starši predlagajo ukrepe, da bi otroci nosili zvezke s seboj. Ne strinjajo se, da bi bila slaba
ocena kazen za učence, ki ne nosijo zvezkov s seboj.
Ga. Nagode: Naloga učiteljev je, da otroke opozorijo, da nosijo zvezke s seboj.

Starši: Ali bi starši lahko v šoli naročili delovne zvezke?
Ga. Udrih: Šola je dolžna po Pravilniku o šolskem skladu organizirati izposojo učbenikov iz
učbeniškega sklada, ne pa tudi delovnih zvezkov.
Ga. Nagode: Po mnenju računovodkinje je to neizvedljivo zaradi neplačil zvezkov, ker ima
šola težave z izterjavo dolgov.
Ga. Udrih: Starši so lansko leto dobili račune od založbe in ne od šole. V letošnjem letu bodo
lahko s pomočjo EAN kode starši kupili pravilne delovne zvezke, da ne bo spet prišlo do
nakupa napačnih zvezkov kot lansko leto. Delovni zvezek Stopinjice bodo lahko kupili v šoli
preko zastopnika, tako, da bo 6 € cenejši.

Starši: Cena zvezkov za 1. razred je previsoka. Vprašanje je, koliko učenci uporabljajo ta
zvezek. Učitelji bi lahko kopirali iz enega delovnega zvezka za potrebe pouka.
Ga. Udrih: Učitelji nimajo druge izbire, kot da naročijo predpisani zvezek.

Starši: Kaj se zgodi, če se cena delovnih zvezkov ne potrdi?
Ga. Udrih: Zneskov ni mogoče še bolj znižati. Delovni zvezek za 1. razred je nujen, brez tega
učni načrt ni možen. Nikoli v vseh letih ni bilo ugodnejše cene, posebej za predmetno stopnjo.

Člani Sveta staršev  so  sprejeli  SKLEP: Predlagana nabavna cena delovnih zvezkov  in
drugih učnih gradiv za šolsko leto 2011/12 se potrdi.

AD 2/ Aktiv Sveta staršev Zgornje Gorenjske
Ga. Vehar-Jerman je predstavila namen oblikovanja Aktiva Sveta staršev. Da bi glas staršev
bolj odmeval, je potrebno iz vsake šole izbrati predstavnika Sveta staršev in njegovega
namestnika. Do sedaj je starše naše šole na sestankih z ministrom zastopala ga. Vehar-Jerman.



Ga. Nagode: Predstavnik in nadomestnik naj bi bil nekdo, ki se ukvarja s šolstvom.
Starši se strinjajo, da predstavnica ostane ga. Vehar-Jerman, za namestnico pa predlagajo go.
Nagode.

Starši prosijo, da dopis, poslan s strani MŠŠ o ustanovitvi Aktivov, prejmejo predstavniki
Sveta staršev po elektronski pošti.

SKLEP: Starši se strinjajo, da OŠ Prežihovega Voranca Jesenice pristopi k Aktivu Sveta
staršev Zgornje Gorenjske. Starši potrdijo predstavnico go. Vehar-Jerman in namestnico go.
Nagode.

AD 3/ Šolski sklad
Ga. Šabanović je predstavila delovanje šolskega sklada v šol. letu 2010/11. Po računovodskih
podatkih je bilo dne 25. 05. 2011 na računu Šolskega sklada zbranih 18.605,73 €. Planirani
letni priliv sredstev znaša od 13.000,00 € do 14.000,00 €, s tem je letos plan izpolnjen in
presežen. Od zadnjega sestanka upravnega odbora je bilo poleg prispevkov staršev in učiteljev
na račun nakazano:

- 100,00 € donacija Sumida d.o.o.
- 150, 00 € donacija Opeka d.o.o.
- 3.583,72 € pomladanska papirna akcija
- 40,00 € prodajna razstava učencev ob dnevu žena

Upravni odbor je sprejel SKLEP, da se začnejo aktivnosti za nabavo garderobnih omaric za
razredno stopnjo. S sklepom se je seznanilo ravnatelja in se mu prepustila izbira izvajalca  ter
terminski plan izvedbe.
Ravnatelj obljubi, da bo omarice nabavil do septembra.

Šolska svetovalna služba je pripravila seznam 33-ih učencev, ki bi bili upravičeni do
sofinanciranja 50 % vrednosti zneska nakupa delovnih zvezkov. Skupni znesek subvencije
Šolskega sklada, za 33 učencev, znaša 1.133,00 €.

Seznanili so se tudi s predlogom učiteljice biologije o sofinanciranju nabave elektronskega
mikroskopa za pouk biologije, kar bi bilo skladno z namenom ustanovitve Šolskega sklada.
Sklad je bil v največji meri ustanovljen za zagotavljanje nadstandarda.
Sofinancirali so tudi dve šoli v naravi.

Plan za 2011/12:
- 10 % letnega prihodka se nameni socialno šibkim
- 10 % se nameni projektom za nadarjene učence
- 1.200,00 € se nameni sofinanciranju 50% vrednosti zneska nakupa delovnih

zvezkov za posameznega izbranega učenca po seznamu SVE
- sofinanciranje nabave elektronskega mikroskopa

Starši: Za Šolski sklad se zbirajo različni zneski: 3, 5 ali 7 €. Kje je meja za sofinanciranje
socialno šibkim?
Na šoli je 1/3 učencev, ki se jim plača malica s strani šole.

Ga. Nagode: Ko je bila papirna akcija smo starše pozvali, da kdor ne more plačati v denarju,
naj prispeva s papirno akcijo in ta denar gre nato v Šolski sklad. Dva starša se s tem nista
strinjala.
Ga. Krivec: Glede na to, naj se obvestil ne bi pošiljalo več.



Ga. Šabanović: S strani učiteljic je bil podan predlog, da se v 2. nadstropju razredne stopnje
uredi hodnik (klopi, vitrine).
Ravnatelj: O tem bi bilo potrebno premisliti. Iz varnostnih razlogov ni primerno, da se na
hodniku uredijo steklene vitrine.

Starši: Spletna stran ni ažurna glede šolskih tekmovanj.
Ravnatelj: Urgirano bo odgovornemu.

Ga. Šabanović: Projekt prodajnih razstav  je uspel, zato bodo ob pomoči in sodelovanju
učiteljic s tem nadaljevali. V naslednjem šolskem letu planirajo izvedbo dveh prodajnih
razstav, novoletno in pomladno, v času govorilnih ur. Obvestili bodo učiteljice, da bodo lahko
vključile v letne načrte izvedbe tehniških dni in interesnih dejavnosti tudi izdelavo izdelkov
primernih za prodajo na stojnicah. Zaradi navedenega se zdi smiselno, da se nadaljuje zbiranje
odpadnega materiala primernega za izdelavo izdelkov.

AD 4/ Pregled zapisnika zadnje seje
Starši: Kako bo s šahovskim krožkom?
Ravnatelj: Za šolsko leto 2011/12 izvedba šahovskega krožka še ni mogoča. Upoštevati je
potrebno, da bi se krožek izvajal od 13. do 14. ure.

- Montaža kamer: Z njimi bi vnesli več nadzora v in pred šolo, pa tudi popoldne in ponoči.
Trenutno se zunaj montirajo ohišja za kamere. Do konca junija bo vse delovalo. Nove kamere
bodo postavljene pred šolo, za šolo in v 2. nadstropju. V garderobah so kamere postavljene
tako, da pokrijejo vse kote. V garderobah razredne stopnje bodo kamere nameščene po
namestitvi omaric. Te kamere bo financirala šola.

- Alternativne kazni: Ravnatelj je na sestanku z učitelji predstavil ta predlog, nad katerim pa
učitelji niso bili navdušeni. Predlaga, da se s temi ukrepi še malo počaka, da se naredi
dopolnitev k Vzgojnemu načrtu.

- Ga. Nagode je opozorila na napako v prejšnjem zapisniku. Na prejšnjem sestanku je
predlagala, da bi šola izvedla pomladno čistilno akcijo in ne jesensko, kot je bilo navedeno.
Predlagala je, da bi to akcijo združili z Vseslovensko čistilno akcijo, ki bo 24. 03. 2011.
Sodelovanje OŠ in Gimnazije je na mestu.

- Elektronski naslovi učiteljev: Ravnatelj je učiteljem omenil na sestanku, ki se načeloma
strinjajo, da se njihove elektronske naslove objavi na internetu. Vsebina je v pripravi.

- Okna: Javni razpis za okna je že izšel, smo v fazi pritožb, izvajalec je že znan. Dela naj bi se
začela 26. 06. 2011. Vrednost projekta je 223.000,00 €. Zamenjana bodo okna na celi šoli, na
oknih na južni strani bodo zamenjane tudi žaluzije.

Po tej razpravi so člani Sveta staršev zapisnik potrdili.

AD 5/ Diferenciacija za šolsko leto 2011/12
Ravnatelj je predstavil oblike diferenciacije pouka za šolsko leto 2011/12 (priloga).
Ravnatelj se skupaj z učitelji odloča kakšna vrsta pouka se  bo izvajala od 4. do 9. razreda.
Za učence 4. razredov bodo nivoji potekali od aprila 2012 dalje samo pri slovenščini v 5.
skupinah,
za učence  5. razredov pri slovenščini in matematiki v 4 skupinah, za 6. razrede pri
slovenščini, matematiki in angleščini v 4 skupinah in prav tako za 7. razrede v 4 skupinah.
Učenci 8. in 9. razredov so razdeljeni  v heterogene skupine pri slovenščini, matematiki in



angleščini po 5 skupin. Heterogene skupine veljajo  samo za učence 8. in 9. razredov. Pri
nivojih  pa so učenci  razdeljeni po ravni zahtevnosti, je povedal ravnatelj.

Starši: Pri nivojskem pouku  v 6. razredu ni nalog.
Ravnatelj: Več nalog imajo pri temeljnem pouku.

SKLEP: Predlagana oblika diferenciacije za šolsko leto 2011/12 se potrdi.

AD 6/  Razno
- Starši 6. b razreda so bili zelo zadovoljni z delavnico Društva za boljši svet, ki je bila
izvedena v marcu (priloga). Prosijo, da bi se podobne delavnice izvedle tudi v naslednjem
šolskem letu.
Ravnatelj: Izvedbo delavnice je organizirala ga. Maja Petek.
Ga. Nagode: Iz ankete, ki je vsebovala vprašanja o porabi sredstev iz Šolskega sklada in je
bila posredovana staršem v šol. letu 2009/10 je razvidno, da si starši želijo delavnic za otroke
na 2. mestu, za starše pa na zadnjem, 8. mestu.

- Kolesarski izpit: Otroci imajo veliko težav. Ali je s strani šole dovolj narejeno?
Ravnatelj: Otroci se očitno ne poglobijo dovolj. V šoli je zagotovljenih 60 ur za kolesarski
izpit.
Starši: Težave so pri pisnem izpitu, zato otroci ne morejo na praktični izpit.
Nagode: Ogledala si je praktični del izpita. Opazila je, da so bili otroci zelo pridni, med seboj
so si pomagali, sodelovali. G. Gale je sodeloval, jih ogledoval. Učitelj je lahko že v pol ure
videl, kdo obvlada in kdo ne. Kritika: učenki je padla veriga, a ji ni hotel pomagati, ni jih
spodbujal, ni pohvalil, pogrešala je pedagoški pristop.

- Kakšna je vloga vzgojiteljic v OPB?
V času od 15. do 16.ure je njihova naloga izključno varstvo, ostale pedagoške dejavnosti se
izvajajo od 11.30 do 15.00.

- Zakaj ni bilo Medobčinskega kolesarstva pred dvema letoma?
SPV težko najde šolo, kjer bi se ta izpit izvajal. Letos je bil na naši šoli. Lansko leto nobena
šola ni bila zainteresirana za to, zaradi tega tudi ni bilo tekmovanja.

Seja je bila zaključena ob 18:20.

Zapisala: Predsednica Sveta staršev:
Nataša Krajnc Darja Nagode

Ravnatelj:
Robert Kerštajn, prof.




