
OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C. Toneta Tomšiča 5, 4270 Jesenice

Štev.: 171/2-11
Datum: 04. 03. 2011

Z A P I S N I K

2. sestanka Sveta staršev, ki je bil v torek, 01. 03. 2011, ob 16.30 v čitalnici šole.

Prisotni: Saša Šuvak, Irena Lebar, Sanela Pivač, Alenka Brečko, Azra Kadirić, Danjela
Markež, Vida Mihelčič, Lazar Simjanovski, Branko Brelih, Jana Lavtižar, Rada Jovanović,
Irenca Krivec, Eva Nikolavčič, Leandra Zubanović, Darja Nagode.
Opravičeno odsotni: Igor Zlatanov, Mira Medja, Amela Lović, Sašo Birtič, Semir Begić,
Andreja Vehar Jerman, Marko Panić, Boštjan Šolar.
Odsotni: Doris Globočnik, Edisa Jusufagić, Svetlana Krstevski, Gorica Stevanovič.

Dnevni red:

1. Pregled  zapisnika  zadnje seje
2. Samoevalvacijsko poročilo za leto 2009/10
3. Šolski sklad
4. Pobude in predlogi
5. Razno

Gospa Nagode je povedala, da se bo sestanka udeležila tudi predsednica Šolskega sklada, ga.
Šabanović. Doda se točka Šolski sklad.

Ad 1/
Zapisnik zadnje seje so predstavniki prejeli po elektronski pošti. Na zapisnik ni bilo pripomb.
Zapisnik 1. seje se potrdi.

Ad 2/
Ravnatelj je pripravil Samoevalvacijsko poročilo  za šolsko leto 2009/10 - Nacionalno
preverjanje znanja - NPZ.
NPZ opravljajo učenci 6. in 9. razredov. Na podlagi sklepa Ministrastva za šolstvo in šport
imajo učenci 9. razredov v letošnjem letu NPZ iz 3. predmeta - angleški jezik. Testi so enotni
in se na vseh šolah opravljajo naenkrat.
Na podlagi primerjalne analize rezultatov NPZ smo prišli do ugotovitve, da so 6. razredi
boljši pri opravljanju testov kot 9. razredi, ker se njihova šolska obveznost še ni končala in so
še bolj motivirani za delo. Če srednje šole omejijo vpis, se devetošolcem upoštevajo rezulati
NPZ. Učenci še pred NPZ izvedo, ali je omejitev, in na podlagi tega se odločijo oz. opravljajo



teste bolj ali manj zavzeto. Analiza ocenjevanih predmetov je pokazala, da so slabši rezultati
pri matamatiki. Razlogov za to je lahko več.

Gospa Nagode je dodala, da za 6. razrede naknadne prijave in odjave k testom niso možne,
tudi v primeru, če se prijavnica izgubi. Zanimalo jo je tudi, če se učenci dodatno pripravljajo
na teste.
Ravnatelj: na RIC-u so testi iz prejšnjih let in na podlagi teh učenci vadijo. Letos se bodo testi
za NPZ za 9. razrede za zgornjo Gorenjsko popravljali na naši šoli. Učitelji iz drugih šol
pridejo na šolo in popravljajo.
Gospa Nagode je še povedala, da so testi anonimni, brez imen.
Ravnatelj je povedal, da imajo 6. razredi na začetku šolskega leta roditeljski sestanek na temo
NPZ.

Gospoda Breliha je zanimalo, koliko otrok iz 6. razreda je prijavljenih k NPZ.
Ravnatelj: Prijavljenih je 50 otrok.
G. Brelih: Število prijavljenih je pod povprečjem. Predlaga, da bi primerjali rezultate šol med
seboj.
Ravnatelj: Na ministrstvu ne dajo podatkov za druge šole. Lahko pa bi si ravnatelji med seboj
izmenjali podatke in na podlagi teh bi lahko naredili analizo.
G. Brelih:  Ocena je, da bodo v 6. razredih slabo opravili NPZ. Na to vpliva tudi nedisciplina
pri delu.
Ravnatelj: Razlog za to je tudi prehod iz razrednega na predmetni pouk.
G. Brelih je temu ugovarjal, ravnatelj pa mu je nato še podrobneje razložil možne razloge.

SKLEP: Člani Sveta staršev so soglasno potrdili Samoevalvacijsko poročilo za šolsko leto
2009/10 –  nacionalno preverjanje znanja.

Ad 3/
Sestanka se je udeležila tudi predsednica šolskega sklada, ga. Šabanović. Ga. Nagode je
povedala, da sklad po izvolitvi nove predsednice zelo uspešno deluje. Sklad sicer deluje že tri
leta. V  prvem letu so nabavili nove garderobne omarice za predmetno stopnjo. Denar za sklad
zbirajo s papirnimi akcijami, donacijami in v veliki meri s prispevki staršev.
V letu 2010/11 so sprejeli sklep, da bodo od celotnega prihodka 10 % sredstev namenili
nadarjenim, 10 % sredstev pa socialno ogroženim. Za nadarjene učence nameravajo
organizirati obisk računalniškega centra. S pomočjo svetovalne delavke bodo izbrali socialno
ogrožene učence.
Njihov namen je, da bodo v obdobju 2 – 3  let nakupili garderobne omarice za razredno
stopnjo. Po podjetjih so poslali prošnje za donacije, ki niso samo v finančnem smislu, gre tudi
za material (odpadni material). Iz tega materiala otroci izdelujejo izdelke, ki se nato prodajajo
in sredstva gredo v sklad. 8. marca bodo te izdelke prodajali v avli šole (slike, glineni
izdelki…).
Apelira na starše, če poznajo koga, ki bi jim lahko pomagal. Trenutno imajo na računu 11.000
€.

Glede papirne akcije je ravnatelj povedal, da bi nekateri starši radi, da denar od papirja dobijo
otroci, ki so papir pripeljali. Zato starše prosi za sklep, da dovolijo, da gre denar v šolski
sklad.
Predlog : na roditeljskem sestanku predstavniki staršev ostale starše seznanijo o tem dejstvu.
Seznani naj se jih tudi  s ceno papirja, saj je šola dosegla višjo odkupno ceno, kot če bi starši
sami peljali papir na Dinos. Na naslednjem sestanku Sveta staršev se zapiše zapisnik o



odločitvi staršev. Predlog je bil tudi, da obvestilo šole za papirno akcijo vsebuje tudi izjavo,
da gre denar v šolski sklad. Naslednja papirna akcija bo v prvi polovici meseca aprila.

Ad 4, 5/
Vprašanja staršev, pobude, predlogi:
- Ga. Krivec je vprašala, zakaj ne deluje več šahovsko društvo. Otroci so radi hodili h krožku
in na tekmovanja, kjer so bili zelo uspešni.
Ravnatelj:  Prejšnji učitelj je šel v pokoj, zato krožek ne deluje več. Težko se dobi dobrega
učitelja, ki bi otroke motiviral.  Potrebujemo avtoritativnega učitelja, ki bi hodil na šolo in
uspešno vodil krožek. Kljub temu, da ni primernega kadra, pa nad šahovskim krožkom še
nismo obupali.

- Ga. Nagode je pradlagala, da se poleg ge. Andreje – Vehar Jerman izbere še nekoga, ki bo
na srečanjih predstavnikov staršev v svetih OŠ z ministrom za šolstvo in šport zastopal našo
šolo.

- Ga. Nagode je tudi pohvalila podjetniški krožek, ki ga vodita ga. Džananović in ga. Horvat v
sodelovanju z Območno obrtno zbornico Jesenice.

- Starši so se pritožili nad katastrofalnim stanjem stanišč na razredni stopnji (neprijeten vonj,
polomljeno).
Ravnatelj: Zaradi neprimerne vodovodne instalacije je v straniščih neprijeten vonj, predvsem
na razredni stopnji, pri 1. razredih. Edina rešitev je nov kanalizacijski odtok. Da bi čimbolj
omilili neprijeten vonj, dopoldanska čistilka skrbi za odišavljenje. Zaradi slabega stanja je
bilo v lanskem letu v zgornjem nadstropju nabavljenih 15 novih straniščnih desk. Otroci
delajo škodo na kljukah, vratih, umivalnikih. Šola poskuša poiskati krivca, ta nato plača za
nastalo škodo. Kazni pa za nekatere učence nimajo učinka.
Predlog je bil, da je ena od možnosti kaznovanja tudi delo, ki bi ga učenec opravljal npr. v
kuhinji, pomagal čistilkam, hišniku, odmetavanje snega. To delo se ne sme opravljati med
poukom.
Ravnatelj:  Vredno bi bilo o tem razmisliti. Te omenjene alternativne kazni pa bi bilo
potrebno vnesti v Vzgojni načrt šole.

SKLEP: Šola pripravi dopolnilni člen k Vzgojnemu načrtu šole, ki bo začel delovati v
naslednjem šolskem letu 2011/12.

- Ga. Nagode je podala predlog za septembrsko čistilno akcijo, in sicer za šolski okoliš.
Predlog je bil, da bi pri tej akciji sodelovali z gimnazijo.

- Kontaktiranje učiteljev po elektronski pošti.
Ravnatelj: Zaenkrat je možnost samo, če se starši individualno dogovorijo z učiteljem. Z
učitelji se bomo poskusili dogovoriti za soglasje k objavi njihovih službenih elektrinskih
naslovov na spletni strani. Seveda pa bodo morali učitelji biti ažurni.

- Plesni tečaj, ki se je izvajal preteklo šolsko leto, ko je izvajalec še dolžan denar.
Ravnatelj: Šolnine so se pobirale individualno med starši in plesnim klubom. Starši se morajo
zato  sami povezati z voditelji kluba. Bomo pa poskusili poiskati telefonsko številko
kontaktne osebe.



- G. Brelih je pripomnil, da se v računalniški učilnici ne dogaja veliko aktivnosti. Kako to?
Ravnatelj: Učilnico oddajamo tudi zunanjim strankam. Učenci višje stopnje se poslužujejo
računalnika za svoje delo (MAT, KEM, GEO). Na šoli imamo tudi spletne učilnice,  v katerih
so že ponujeni posamezni predmeti, do katerih učenci lahko vstopajo s svojim geslom. Notri
so na voljo razne naloge, vaje, obvestila o aktivu pri posameznem predmetu. V ta namen je
bilo pred začetkom letošnjega šolskega leta izvedeno 6-tedensko  izobraževanje učiteljev na
področju IKT.
Imamo tudi interaktivne table,  pri MAT in GEO, načrtujemo jih še več.  Lahko bi razmislili
tudi o tem, da bih jih preizkusili na razredni stopnji.

Investicije v novem koledarskem letu
Ravnatelj:

– Na podlagi dogovarjanj z Občino Jesenice bomo iz proračuna Občine Jesenice v letu
2011 dobili sredstva za nakup in menjavo oken. Vsa okna morajo biti zamenjana do
01. 09. 2011. Na podlagi ponudb smo se odločili za najnižjega ponudnika, ki je
storuitve ponudil za 210.000,00 €. Pred tem je bila narejena analiza, kakšna okna so
primerna za prihranek energije in finančnih sredstev. Končna analiza je pokazala, da
bomo s predlaganimi okni za ogrevanje letno prihranili 30.000.00 €.

– Kot je bilo že omenjeno v zapisniku zadnje seje, imamo v načrtu, da do konca 2010/11
nabavimo nove kamere za garderobe. S strani občine je bila dana pobuda tudi za
zunanje kamere pred in za šolo. Po zadnji ponudbi bo investicija vredna 14.000,00 €.
V drugem nadstropju bodo kamere postavljene tako, da bodo pokrivale celoten hodnik
(razbijanje vrat, uničevanje WC – jev). Kamere, ki so trenutno postavljene v
garderobah na predmetni stopnji, so zaradi višine omaric neuporabne in bodo na novo
zamenjane in razporejene.

– V mesecu februarju so bili vpisi v 1. razred za šolsko leto 2011/12. Vpisanih je 57
otrok, tako da bomo po vsej verjetnosti imeli 3 oddelke prvošolčkov.

- Podan je bil predlog za izvedbo športnega dne v obliki smučanja za 2. razrede.
Ravnatelj: Na šoli je šele v 6. razredu organiziran smučarski športni dan. Smučarski tečaji so
enkrat letno za učence od 1. do 9. razreda, pod vodstvom smučarskih učiteljev. Ker je
smučanje drag šport, je potrebno upoštevati ceno ponujene storitve.

- Pohvaljen je bil enotedenski smučarski tečaj, ki je bil organiziran v mesecu februarju za
učence od 1. do 9. razreda.
Ravnatelj: Smučarski tečaj smo organizirali skupaj z Zavodom za šport Jesenice, s katerim
zelo dobro sodelujemo.

- Starši predlagajo, da se v obvestilu za sankanje kot obvezna oprema napiše tudi smučarska
čelada.
Ravnatelj: Naredili bomo to.

- Ali obstaja možnost, da se pri izvedbi smučarskega tečaja doda tudi tečaj bordanja?
Ravnatelj: Če se bo prijavilo ustrezno število otrok, se da dogovoriti.
Starši: Predlagajo termin po konferenci, da otroci v času tečaja niso obremenjeni z učenjem in
nalogami in naj ne bi bilo spraševanj v naslednejm tednu. Potrebna je tudi pravočasan prijava,
da bo izvedba predlaganih dejavnosti mogoča (tek, bordanje).

- Uporaba bazena na OŠ Toneta Čufarja



Šole so med seboj dogovorjene, da je možnost uporabe bazena, mi jim pa posodimo kombi,
potrebna je samo uskladitev terminov.

Seja je bila zaključena ob 18:10.

Zapisala: Predsednica Sveta staršev:
Nataša Krajnc Darja Nagode

Ravnatelj :
Robert Kerštajn, prof.


