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OSNOVNA ŠOLA
PREŽIHOVEGA VORANCA JESENICE
C.TONETA TOMŠIČA 5,  4270 JESENICE
--------------------------------------------------------
Štev.: 276/2-12
Datum: 05. 06. 2012

Z A P I S N I K

3. sestanka Sveta staršev, ki je bil v sredo, 30. 05. 2012, ob 16.30 v čitalnici šole.
Prisotni: Mateja Stružnik, Saša Šuvak, Nives Regeis, Igor Zlatanov, Barbara Sintič (namesto
ge. Tine Siega), Špela Šmalc, Doris Globočnik, Lazar Simjanovski, Darja Nagode, Branko
Brelih, Rada Jovanović, Irenca Krivec.
Opravičeno odstotni: Alenka Brečko, Irena Demšar, Danjela Markež, Andreja Vehar Jerman,
Svetlana Krstevski, Boštjan Šolar.
Odsotni: Jasna Brdar, Sanela Pivač, Amela Lović, Azra Kadirić, Vida Mihelčič, Tatjana
Erjavec, Gordana Trokić, Jana Lavtižar, Gorica Stevanovič.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnje seje
2. Seznanitev z diferenciacijo za šolsko leto 2012/13
3. Soglasje za ceno delovnih zvezkov za šolsko leto 2012/13
4. Šolski sklad
5. Razno

Ad 1/
Zapisnik zadnje seje so predstavniki prejeli po elektronski pošti.
 Na prošnjo g. Breliha, ki je na zadnji seji želel analizo rezultatov kolesarskega izpita, je

ravnatelj predstavil poročilo, ki ga je pripravil g. Gale (priloga).
 Na pomladni papirni akciji je bilo zbranih 31.720 ton papirja, kar je 3.120€.
 Podana je bila pobuda za predračun za izdelavo klančine, ki poteka za kuhinjo. Ravnatelj

je povedal, da bo šola v poletnem času poskusila poiskati način, kako ta problem rešiti.
PREDLOG: Pri omenjeni poti se postavi tabla z napisom »Prehod na lastno odgovornost«.

 Na zadnji seji je ga. knjižničarka dala predlog, da so vsi učenci v učbeniškem skladu, tisti,
ki pa ne želijo biti, pa učbenikov ne prevzamejo.

 Razredničarki 9. razredov sta se odločili, da bodo namesto v šolo v naravi odšli na eno ali
dvodnevni izlet.
Odgovor: V mesecu maju so učenci 9. a in 9. b razreda obiskali Gardaland.

 Podana je bila pobuda na občino, da se povpraša, zakaj vsi otroci, ki so s Podmežakle,
niso upravičeni do avtobusnih kart.
Odgovor: S strani občine smo prejeli odgovor, da so bile brezplačne karte podeljene na
podlagi sklepa Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPV), in sicer za
učence, ki stanujejo na Cesti 1. maja in Ulici Heroja Verdnika, ki sta kategorizirani kot
nevarni poti. Odbor SPV pa je tudi prejel sklep, da bodo opravili oglede za vse šolske poti
v občini Jesenice.
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 Na Občino je bila podana pobuda, da naj zagotovi v šolski avli odraslo osebo (informator,
javni delavec…), ki bo usmerjal in nadziral obiskovalce šole.
Odgovor: Prejeli smo odgovor, da v proračunu Občine Jesenice v letu 2012 ni predvidenih
sredstev za ta namen. Smo pa v mesecu maju na Zavod za zaposlovanje oddali vlogo za
javna dela za informatorja.

SKLEP: Zapisnik 2. seje je soglasno sprejet.

Ad 2/ Diferenciacija za šolsko leto 2012/13
Ravnatelj je pripravil in predstavil predlog za diferenciacijo pouka za šolsko leto 2012/13 po
obstoječem sistemu (priloga). Ohranijo se nivojske skupine od 4. do 7. razreda, prav tako
heterogene v 8. in 9. razredu. Glede na trenutno stanje pa se še ne ve, kakšno bo dejansko
stanje v novem šolskem letu.

Ad 3/ Knjižničarka, ga. Udrih, je predstavila zneske delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv
za prihajajoče šolsko leto (priloga). Cene gradiv so v primerjavi s preteklim šolskim letom za
6 € nižje.
Ga. Nagode spomnila, da je predstavnica Zveze aktivov svetov staršev Zgornje Gorenjske na
zadnji seji povedala, da so na naši šoli najcenejši delovni zvezki v primerjavi z ostalimi
šolami.
G. Breliha je zanimalo, če ostanejo isti zvezki kot lansko leto. Ga. Udrih je odgovorila, da
bodo drugi zvezki le v 4. razredu, ostali ostanejo nespremenjeni.
SKLEP: Predlagana nabavna cena delovnih zvezkov  in drugih učnih gradiv za šolsko leto
2012/13 se potrdi.

Ad 4/
Ga. Šabanovič je predstavila delo Šolskega sklada (priloga).
G. ravnatelj je pohvalil delo šolskega sklada, ki pomaga šoli in učencem. Zahvaljuje se vsem
članom, ki so vključeni v delo sklada.

Ga. Udrih se opraviči in odide.

Ad 5/
Ravnatelj je povedal, da bo šola v šol. letu 2012/13 pričela z uvajanjem elektronske
redovalnice in dnevnika, katere ponudnik je podjetje E-asistent. Že v drugi polovici šol. leta
2011/12 sta se redovalnica in dnevnik testno uporabljala z namenom, da se učitelji in ostali
strokovni delavci seznanijo z delom z njima. Starši bodo lahko dostopali do informacij o
izostankih njihovih otrok, o možnostih  dostopa do ocen za starše na internetu pa bo šola še
razmislila.
Zaradi nizke prisotnosti staršev na govorilnih urah, obstaja strah, da bo zaradi dostopnosti
ocen na internetu, na govorilnih urah še manjša udeležba. V primeru, da se odločimo za
dostop do ocen, pa bo podjetje E-asistent na podlagi prijav zaračunal uporabnino na položnici.
Ga. Regeis predlaga, da tisti starši, ki želijo dostop, jim je ta omogočen.
Ravnatelj je odgovoril, da se bodo o tem še odločili.

Ga. Nagode je povedala, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
pripravilo predlog pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole, po katerem naj bi bile
zimske počitnice spet v dveh delih izmenično po območjih statističnih regij. Glede na
predlagani pravilnik se bodo na zimske počitnice v šolskem letu 2012/13 tako najprej
odpravili učenci osnovnih šol z območja statističnih regij Jugovzhodne Slovenije, Koroške,
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Podravske, Pomurske, Savinjske in Spodnjeposavske regije. Teden pozneje pa bodo na
zimske počitnice odšli še šolarji iz statističnih regij Gorenjske, Goriške, Notranjsko-Kraške,
Obalno-Kraške, Osrednjeslovenske in Zasavske regije. V pravilniku je tudi navedeno, da
mora šola za 25. junij pripraviti proslavo.

Ga. Nagode je predstavila predavanje g. dr. Kristjana Lešnika Muska, ki je bilo na OŠ na
Bledu (priloga). Vabilo za predavanje je bilo objavljeno tudi na spletni strani naše šole, na
oglasni deski na hodniku, v zbornici ter na pred vhodom v šolo. Vabilo je bilo tudi
posredovano vsem članom Sveta staršev po elektronski pošti.

SKLEP: Na spletni strani šole se objavi zadnja okrožnica ZASSS ter zapisnik srečanja z
ministrom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

SKLEP: Na spletni strani se objavi članek dr. Lešnika Muska o njegovih izdanih knjigah.

Seja je bila zaključena ob 18:05.

Zapisala: Predsednica Sveta staršev:
Nataša Krajnc Darja Nagode

Ravnatelj:
Robert Kerštajn, prof.


