Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 18 A
5216 Most na Soči
Številka dokumenta: 900-2/2015-8
Most na Soči, 28. 9. 2015
Zapisnik 1. redne seje sveta staršev OŠ Most na Soči v šolskem letu 2015/2016
Kraj: učilnica SLJ, OŠ Most na Soči
Pričetek seje ob 18.00
Prisotni: Nežika Leban, Luka Burgar, Ana Golob Mavri, Silvija Klemenčič, Katja Podgornik,
Damjan Levpušček, Tanja Čušin, Katarina Lapanja, Urška Jež, Petra Rovšček, Stojan Hvala,
Mojca Rejc, Romana Krivec, Vlado Trost, Vesna Velikonja (namestnik 9.a), Tina Koder, Ciril
Makovec, Romana Svetičič
Opravičeno odsotni: Tomaž Kragelj, Marjetka Manfreda, Nataša Kaltnekar
Neopravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in zapisnikarja sveta staršev
2. Potrditev zapisnika 3. redne seje sveta staršev z dne 2. junij 2015
3. Poročilo o realizaciji LDN-ja za šol. l. 2014/15 – poroča Ciril Makovec
4. Poročilo o delu sveta staršev v šol. l. 2014/15 – poroča Vlado Trost
5. Predstavitev LDN-ja za šol. l. 2015/16 – predstavi Ciril Makovec
6. Odgovori na predhodno postavljena vprašanja
7. Razno
K 1:
Ravnatelj Ciril Makovec je vse prisotne lepo pozdravil in začel s postopkom izvolitve
predsednika sveta staršev. Kandidat za predsednika sveta staršev je Vlado Trost, ki je
soglasno izvoljen za predsednika sveta staršev. Ravnatelj preda besedo predsedniku sveta
staršev, ki prisotne nagovori in nato nadaljuje s postopkom izvolitve namestnika predsednika
in zapisnikarja sveta staršev. Kandidatka za namestnico predsednika je Petra Rovšček, za
zapisnikarico pa Nežika Leban.
Sklep 1: Za predsednika sveta staršev je izvoljen Vlado Trost, za namestnika predsednika
Petra Rovšček in za zapisnikarja Nežika Leban, vsi trije soglasno.
K 2:
Predsednik sveta staršev osveži vsebino in sklepe zapisnika 3. redne seje sveta staršev v
šolskem letu 2014/15. Ravnatelj opozori na netočnost v prvi alineji 4. odstavka 4. točke
zapisnika. Ravnatelj pove, da delovni zvezek Radovednih pet za družbo nikoli ni bil predmet
izločitve s seznama delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2015/16 in je kot
tak v petem razredu potreben za izpolnitev zastavljenih ciljev izobraževalnega programa.
Predmet izločitve je bil delovni zvezek za tehniko za peti razred. Svet staršev je soglasno
sprejel razlago in soglasno potrdil besedilo nove prve alineje 4. odstavka 4. točke zapisnika,
ki se glasi: delovni zvezek za tehniko se izloči s seznama delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šolsko leto 2015/2016, v bodoče se pri pouku tehnike uporabljajo predpripravljeni
delovni listi.
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Predsednik sveta staršev je nato predlagal potrditev popravljenega zapisnika 3. redne seje
sveta staršev v letu 2014/15.
Sklep 2: Zapisnik 3. redne seje sveta staršev skupaj s popravkom je soglasno potrjen.
K 3:
Ravnatelj je podal poročilo o realizaciji LDN-ja. Po poročilu se je razvila razprava:
v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ-ji). Učenci in učenke OŠ Most na Soči
so v povprečju ponovno dosegli rezultate pod slovenskim povprečjem. Rezultati imajo
negativen trend, to pomeni, da so slabši, kot so bili leto pred tem. Strokovni tim učiteljev
in ravnatelj analizirajo podatke in raziskujejo morebitne razloge za negativni trend.
Morebitni razlog je, da tako starši kot učenci ne vidijo smisla v evalvaciji znanja, ki po
njihovem mnenju nima vpliva pri nadaljnjem šolanju oziroma življenju. Učitelji pripravljajo
smernice in načrte za večjo motivacijo otrok, predvsem da bodo le-ti videli smisel in
pomen nacionalnega preverjanja znanja.
Sklep 3: Svet staršev in tudi vodstvo šole ponovno pozivata starše učenk in učencev OŠ
Most na Soči, naj podprejo učitelje in spodbudijo otroke k resnejšemu delu v zvezi z učenjem
zaradi pridobivanja znanja in ne samo zaradi ocen. Nacionalno preverjanje znanja ali
preverjanje znanja z nekim drugim imenom bo sčasoma postalo zelo pomembno in
odločujoče za vpisovanje v nadaljnje šolanje.
-

-

v zvezi s številom in kvaliteto priznanj na različnih šolskih tekmovanjih. Starše je
zanimalo, kakšen je trend. Ravnatelj je povedal, da tako število kot kvaliteta priznanj
rahlo niha iz leta v leto, odvisno je predvsem od generacije.
v zvezi s šolskim skladom. Starše je zanimalo, koliko družinam je šolski sklad pomagal v
lanskem letu. Ravnatelj je v nadaljevanju podal natančne podatke o pridobivanju in
porabi sredstev šolskega sklada.

Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2014/15 je dostopno pri upravi šole ob predhodni
najavi.
K4:
Poročilo o delu sveta staršev je podal predsednik sveta Vlado Trost.
Svet staršev se je v šolskem letu 2014/15 sestal na treh rednih in eni izredni seji. V povprečju
se je rednih sej udeležilo 13,5 predstavnikov od 18. (75,00 %, v šolskem letu 2013/14 je bila
udeležba 79,17%)
Obravnavali smo:
- 21 vprašanj staršev, o katerih je stekla konstruktivna razprava
- predloge za nadstandardne programe
- dajanje soglasja k nadstandardnim programom
- podeljevanje mišk v OPB-ju
- rezultate naših učencev na NPZ-jih
- dejavnosti za preprečevanje in obvladovanje nasilja na šoli
- začasno ukinitev financiranja pomoči učencem s posebnimi potrebami
- izpolnjenost delovnih zvezkov po razredih
- spremembe med seznamoma delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/15 in 2015/16
- možnosti dodatnega zbiranja denarja za šolski sklad
- pohvale staršev
Imenovali smo:
- upravni odbor šolskega sklada
Podali smo mnenje:
- pozitivno o letnem delovnem načrtu Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči za
šolsko leto 2014/15
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Obvestili smo:
- starše smo seznanili, da je Zveza aktivov svetov staršev Slovenije začela pripravljati
e-novice za starše, katerih namen je, da dosežejo slehernega starša in ga seznanijo z
dogajanjem v vzgoji in izobraževanju ter dolžnostmi in pravicami staršev.
Podali smo soglasja:
- k nadstandardnim programom
- k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto
2015/16
Organizirali smo:
- nadaljevali smo projekt: Aktivnega preživljanja počitnic. Pripravljen je bil časovni okvir,
anketni vprašalnik, pridobljena so bila mnenja vseh deležnikov, napravljena je bila
analiza prejetih informacij. Pripravljene so bile podlage za nadaljevanje projekta v
naslednjem šolskem letu.
- Skupaj z Zvezo Aktivov svetov staršev Slovenije smo 1. 12. 2014 na OŠ Most na Soči
organizirali Seminar s področja pristojnosti sveta staršev in soglasij k predlogu
ravnatelja o nadstandardnih storitvah.
Udeležili smo se:
- Predstavnika sveta staršev v svetu zavoda Petra in Vlado: petih sej (2 rednih in 3
korespondenčnih) Sveta zavoda Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči.
- Predstavnika sveta staršev v Aktivu sveta staršev zgornje severnoprimorskih
osnovnih šol (v nadaljevanju Aktiv): Tomaž in Vlado: dveh sej Aktiva (23. 10. 2014 v
organizaciji OŠ Bovec na podružnični šoli na Žagi in 10. 4. 2015 v organizaciji OŠ
Kanal v prostorih HE Doblar.
- Predstavnik Aktiva, kot član Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (v nadaljevanju
Zveza): Vlado, in sicer:
- 6. 10. 2014 na Osnovni šoli Ledine v Ljubljani sestanek koordinacije zveze
- 13. 10. 2014 na Osnovni šoli Lesce seminar o upravljanju in delovanju šolskih
skladov, ki ga je organizirala zveza v sodelovanju z Gorenjskim Aktivom
- 15. 11. 2014 na Osnovni šoli Milojke Štrukelj Nova Gorica razširjen sestanek
koordinacije zveze
- 1. 12. 2014 na Osnovni šoli Dušana Muniha Most na Soči seminar o dajanju
soglasja k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, ki ga je organizirala zveza
v sodelovanju z Aktivom svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol
- 9. 3. 2015 na MIZŠ v Ljubljani sestanek koordinacije zveze
- 9. 3. 2015 na MIZŠ v Ljubljani seminar o imenovanju staršev v svete staršev in
druge organe šole, ki ga je organizirala ZASSS v sodelovanju z MIZŠ
- 21. 3. 2015 na osnovni šoli Antona Tomaža Linharta v Radovljici posvetovanje z
naslovom starši staršem, ki ga je organizirala ZASSS in
- 21. 3. 2015 na isti osnovni šoli skupščina ZASSS. (Aktiv vključen v ZASSS, kot
polnopravni član z volilno pravico).
K 5:
Ravnatelj je predstavil LDN za šol. l. 2015/16.
Izpostavil je:
- večanje števila otrok na podružničnih šolah in s tem ohranjanje vseh oddelkov ter
pomembnost podružničnih šol za lokalno okolje. Na to temo se je razvila razprava.
Starši se zavedamo vzgojne, kulturne in drugih pomembnosti podružničnih šol za
lokalno okolje, zato je svet staršev sprejel
Sklep 4: Starši se bomo trudili in po svojih močeh pomagali ohranjati podružnične šole.
- strokovni timi, ki so delovali v prejšnjem šolskem letu, se ohranjajo tudi letos, prav
tako tudi vizija in vrednote zavoda,
- predstavil je dolgoročni razvojni načrt in prednostne naloge,
- novost neobveznega izbirnega predmeta angleščine v 1. razredu, kjer se je razvila
razprava o obremenjenosti učencev,
- nekaj besed je bilo namenjenih povečani potrebi po razširjenemu programu šole
(OPB in varstvo vozačev),
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- vzgojno delovanje: uvajajo se pogovorne ure za učence,
- strokovno rast zaposlenih: naštel je seminarje in izobraževanja, ki so se jih udeležili
učitelji,
- nov režim sistematskih zdravniških pregledov v ZD Tolmin. Vsi zdravniški pregledi
se opravljajo v ambulanti na Mostu na Soči v spremstvu učitelja razrednika –
predlog.
- predstavil je nadstandardni program, šola v naravi ostaja v 4., 5., 7. in 8. razredu; tu
se je razvila razprava o nočitvi v vasi Krn, ki je ponujena 6., 7. in 8. razredu.
Ravnatelj je odprt za izvedbo tovrstnih aktivnosti, ideje o lokaciji so dobrodošle.
Predsednik staršev je po predstavitvi nadstandardnih programov predlagal
glasovanje o soglasju k nadstandardnim programom.
Sklep 5: Svet staršev je podal soglasje k nadstandardnim programom za šolsko leto
2015/2016.
K 6:
-

-

-

K 7:
-

-

na vprašaje glede nezadostnih kapacitet avtobusnih prevozov je ga. Romana Svetičič
povedala, da kapaciteto preverjajo in da je do sedaj ob preverjanju bilo dovolj
sedežev v avtobusih. Ne glede na to, pa vedno, ko so obveščeni o premajhnem
številu sedežev, urgirajo na Avrigo in jim bodo poslali tudi dopis o tem.
na vprašanje o prevozu otrok z Modrejc je bilo odgovorjeno, naj se starši o možnosti
prevoza otrok v šolo z Modrejc pozanimajo v šoli pri ravnatelju ali pa naj šoferja
avtobusa vprašajo prejšnji dan, če je kakšen sedež še prost.
na vprašanje o možnosti zameglitve okna v dekliškem stranišču na razredni stopnji je
ravnatelj odgovoril, da se bo steklo zameglilo.
glede izdajanja e-računov staršem: izdajanje e-računov direktno v e-banko zaenkrat
še ni mogoče
glede ostajanja hrane (predvsem kruh s semeni): včasih res ostane nekoliko več
kruha, vendar je verjetno povezano tudi s tem, kaj je otrokom ponujeno poleg kruha.
Ravnatelj je povedal, da je z letošnjo udeležbo staršev na roditeljskih sestankih zelo
zadovoljen in ugotavlja, da je bil obisk najverjetneje dober zaradi razporeditve
roditeljskih sestankov skozi cel september.
Gospa Romana Svetičič poda nedokončno analizo anketnih vprašalnikov, ki smo jih
dobili starši v izpolnjevanje na roditeljskem sestanku. Povprečna udeležba na
roditeljskem sestanku je bila skoraj 77-odstotna, vrnjenih je 40 odstotkov anket.
Rezultati vprašalnika:
o starši na roditeljskih sestankih dobimo vse potrebne informacije
o predavatelji, ki bi jih radi poslušali: Marko Juhant, Vesna Vuk Godina, Robert
Friškovec in Christian Gostečnik
o teme predavanj, ki bi jih radi starši poslušali: varni internet med mladimi,
odvisnost od informacijske tehnologije, puberteta in vzgoja najstnika, o jezi,
delovnih navadah
o pohvale: sodelovanje s starši, korektnost, organizacija roditeljskih sestankov
na različne dneve in udeležba ravnatelja na vseh roditeljskih sestankih in
drugo
o predlogi: ustavitev prometa pred šolo v tednu mobilnosti
o kritike: prehajanje učencev iz stavbe razredne stopnje v stavbo predmetne
stopnje v copatih tudi ob slabem vremenu
o glede prenove spletne strani šole: največkrat gledamo novičke, jedilnik,
napovedane odsotnosti, govorilne ure, e-naslove učiteljev
o na spletni strani šole pogrešam: več novičk s centralne šole, seznam knjig za
DB, urnik knjižnice, seznam napovedanega ocenjevanja
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-

Ravnatelj pove, da bo spletna stran postavljena na novo do konca oktobra, vsebinske
in oblikovne posodobitve pa se bodo izvajale naknadno, najverjetneje bo na novi
spletni strani tudi koledar dogodkov (dnevi dejavnosti, proslave ...).
Predsednik sveta predlaga v sklopu multidisciplinarnega pouka (biologija in tehnika)
izdelavo ploščic in stojalc z napisi imen dreves ob sprehajalni poti ob jezeru.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sveta staršev sejo zaključil ob 20:00.

Zapisala: Nežika Leban

Predsednik: Vlado Trost
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