Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči
Most na Soči 18 A
5216 Most na Soči
Številka dokumenta: 900-2/2015-12
Most na Soči, 1. 6. 2016

Zapisnik 3. redne seje Sveta staršev OŠ Dušana Muniha Most na Soči v šolskem letu
2015/2016
Čas: sreda, 1. junija 2016, s pričetkom ob 18. uri
Kraj: učilnica slovenskega jezika v OŠ Most na Soči
Prisotni: Nežika Leban, Luka Burgar, Ana Golob Mavri, Primož Klemenčič, Katja Podgornik,
Damjan Levpušček, Tanja Čušin, Katarina Lapanja, Tomaž Kragelj, Petra Rovšček, Mojca Rejc,
Romana Krivec, Vlado Trost, Tjaša Breskar, Ciril Makovec
Opravičeno odsotni: Stojan Hvala, Nataša Kaltnekar, Tina Koder, Romana Svetičič,
Neupravičeno odsotni: /
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 2. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2015/16
3. Volitve predstavnikov staršev v upravni odbor šolskega sklada in imenovanje upravnega
odbora šolskega sklada Osnovne šole Dušana Muniha
4. Pregled dela na šoli januar–maj in predstavitev osnutka Razvojnega načrta našega zavoda
(poroča ravnatelj)
5. Obravnava novih Pravil šolskega reda (predstavi ravnatelj) in podajanje mnenja o
prenovljenih Pravilih šolskega reda
6. Odločanje o soglasju k predlogu skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šolsko leto 2015/16. (Najprej poročanje o izpolnjenosti delovnih zvezkov po
razredih v šolskem letu 2015/16, primerjava letošnje skupne cene z lansko, odgovori na
predhodno zastavljena vprašanja v zvezi s spremembami in odločanje o soglasju k predlogu
skupne nabavne cene delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv)
7. Odločanje o soglasju k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah v šolskem letu
2016/17
8. Poročilo o delu v Svetu zavoda
9. Poročilo o delu v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol
10. Poročilo o delu v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije
11. Ravnatelj odgovarja na predhodno zastavljena vprašanja
12. Razno
K 1:
Najprej je bila s štetjem članov sveta staršev ugotovljena sklepčnost. Nato je bila predlagana
sprememba dnevnega reda 3. redne seje sveta staršev. Seja se bo začela s 4. točko dnevnega
reda in nadaljevala po dnevnem redu.
Sklep 15: Spremenjeni dnevni red je bil soglasno potrjen.

K4:
Ravnatelj Ciril Makovec je najprej pohvalil sodelovanje staršev s šolo, saj so starši zelo
konstruktivno pristopili k sodelovanju.
Nato je predstavil nadstandardni program, ki je bil izveden v šolskem letu 2015/16. Poročilo je
priloga zapisniku 3. redne seje sveta staršev.
V nadaljevanju je ravnatelj predstavil osnutek Razvojnega načrta javnega zavoda Osnovne šole
Dušana Muniha Most na Soči. Razvojni načrt vsebuje naslednje točke: uvod, izhodišča za pripravo
razvojnega načrta, smernice za razvoj, razvojne cilje, akcijski načrt za uresničevanje razvojnih
ciljev, letne cilje za šolsko leto, akcijski načrt za izpeljavo izboljšav za šolsko leto, spremljanje in
evalvacijo razvojnega načrta in potrditev.
Sam razvojni načrt Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči obstaja, odkar je OŠ Dušana
Muniha Most na Soči pridobila Certifikat kakovosti, vendar so konkretno pristopili k oblikovanju
pisnega dokumenta šele v zadnjem obdobju.
K 2:
Predsednik sveta staršev osveži sprejete sklepe predhodne seje in predlaga potrditev zapisnika 2.
redne seje sveta staršev.
Sklep 16: Člani sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 2. redne seje sveta staršev v šolskem letu
2015/16
K3:
Predsednik je pozval člane sveta staršev, naj podajo predloge za kandidate za upravni odbor
Šolskega sklada. Člani sveta staršev so za upravni odbor Šolskega Ssklada predlagali:
- Metko Feltrin iz PŠ Šentviška Gora,
- Nevenko Vidmar Bevčar iz centralne šole Most na Soči,
- Darjo Leban Obid iz centralne šole Most na Soči.
Vsi predlagani kandidati so soglašali s kandidaturo za člane upravnega odbora šolskega sklada.
Predsednik je predlagal glasovanje o potrditvi kandidatov s strani sveta staršev za upravni odbor
Šolskega sklada.
Sklep 17: Svet staršev je soglasno potrdil predlagane kandidate za predstavnike staršev v
upravnem odboru Šolskega sklada.
Svet zavoda je na korespondenčni seji dne 12. 5. 2016 za nov UO Šolskega sklada s strani
delavcev predlagal naslednje kandidatke:
- Ana Makovec iz PŠ Dolenja Trebuša,
- Mateja Maretič iz centralne šole Most na Soči,
- Maja Obid iz centralne šole Most na Soči,
- Metka Kavčič Feltrin iz centralne šole Most na Soči.
V skladu s poslovnikom je predsednik predlagal imenovanje upravnega odbora Šolskega sklada
Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči
Sklep 18: Svet staršev je soglasno imenoval Metko Feltrin, Nevenko Vidmar Bevčar, Darjo Leban
Obid, Ano Makovec, Matejo Maretič, Majo Obid in Metko Kavčič Feltrin za člane upravnega odbora
Šolskega sklada Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči.
K5:
Ravnatelj Ciril Makovec je predstavil osnutek novih Pravil šolskega reda. V pravilih bo kar nekaj
sprememb, ki bodo pripomogle k jasnejšemu razumevanju in nazornosti pravil in ukrepov.
Predsednik Vlado Trost je pozval predstavnike sveta staršev k podaji mnenj o novih Pravilih
šolskega reda.
Sklep 19: Svet staršev je podal pozitivno mnenje k prenovljenim Pravilom šolskega reda.

K6:
Najprej smo predstavniki staršev po razredih podali podatke o izpolnjenosti delovnih zvezkov.
Razen delovnih zvezkov za družbo v 5. razredu in angleščino v 7., 8., in 9. razredu so vsi delovni
zvezki zadovoljivo izpolnjeni, to je 85% ali več. Ravnatelj je povedal, da delovnih zvezkov za
družbo na tržišču ni veliko in da je ta, ki ga uporabljamo, daleč najboljši, pa še ta ni popolnoma
prilagojen učnemu načrtu, zato so določene teme, ki jih pri pouku ne obdelajo, določene pa
pridobijo iz drugih virov. Za angleščino pa je povedal, da se neizpolnjen del uporabi v naslednjem
šolskem letu ter da se delovni zvezki za angleščino prenavljajo in da se bodo delovni zvezki
Project uporabljali do prenove.
V šolskem letu 2016/17 so novi delovni zvezki za tuji jezik angleščina v 4. razredu, Radovednih pet
komplet delovnih zvezkov za slovenski jezik, matematiko, družbo in naravo in tehniko v 5. razredu,
biologija v 8. razredu in slovenščina v 9. razredu. Ravnatelj je povedal, da je menjava določenih
delovnih zvezkov pogojena s primernostjo delovnih zvezkov in glede na predznanje angleščine v 4.
razredu, ostale menjave delovnih zvezkov so pogojene z ustreznejšo vsebino.
Skupna cena vseh delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv na OŠ Dušana Muniha Most na Soči za
šolsko leto 2016/17 znaša 496,14 €. V šolskem letu 2015/16 je cena znašala 483,60 €. Povprečna
skupna cena vseh delovnih zvezkov v Sloveniji za leto 2015/16 je znašala 589,39 €, kar je za
dobrih 100,00 € oziroma 20 % več kot na Osnovni šoli Dušana Muniha. Predsednik je izpostavil,
da so skupne cene delovnih zvezkov pomembne, nikakor pa ne odločilne za izbiro le-teh.
Predsednik Vlado Trost je na koncu predlagal, da glasujemo o soglasju k skupni nabavni ceni DZ
in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2016/17.
Sklep 20: Svet staršev je soglasno sprejel odločitev in podal soglasje k skupni nabavni ceni
delovnih zvezkov na OŠ Dušana Muniha Most na Soči za šolsko leto 2016/17.
K7:
Ravnatelj Ciril Makovec je predstavil nadstandardne storitve za šolsko leto 2016/17 in razširjeni
program:
- šole v naravi v 4., 5., 7., 8., 9. razredu,
- plavalni tečaj v 3. razredu,
- tabor z Gimnazijo Tolmin
- filmski, fotografski tabor,
- tabor prve pomoči,
- razna tekmovanja, natečaji,
- projekti zdrav slovenski zajtrk, bralna pismenost, shema šolskega sadja,
- sodelovanje s krajem in drugimi institucijami,
- mednarodno sodelovanje z OŠ Boršt v Italiji.
Predsednik Vlado Trost je na koncu predstavitve predlagal glasovanje o soglasju k predlogu
ravnatelja o nadstandardnih storitvah v šolskem letu 2016/17.
Sklep 21: Svet staršev je soglasno sprejel odločitev in podal soglasje k predlogu ravnatelja o
nadstandardnih storitvah v šolskem letu 2016/17.
K8:
Poročilo o delu v Svetu zavoda je podala Petra Rovšček. Svet zavoda se je sestal :
- 29. 9. 2015 na 9. seji Sveta zavoda: pregled realizacije sklepov 8. seje, pregled in potrditev
zapisnika 8. seje, poročilo o realizaciji LDN 2014/15 s samoevalvacijskim poročilom, predstavitev
LDN za 2015/16;
- 21. 12. 2015 na 15. korespondenčni seji: soglasje za zaposlitev javnih uslužbencev (9 od 11
članov poda pozitivno soglasje), soglasje za sklenitev avtorske pogodbe (prenova spletne strani);
- 25. 2. 2016 na 10. seji sveta zavoda: pregled realizacije sklepov 9. seje, pregled in potrditev
zapisnika 9. seje, obravnava letnega poslovnega in računovodskega poročila za leto 2015,
polletni pregled realizacije LDN šole in vrtca, poročilo in plan šolskega in učbeniškega sklada,

informacije o soglasjih k zaposlitvam, ocena delovne uspešnosti ravnatelja;
- 6. 4. 2016 na 16. korespondenčni seji: potrditev finančnega načrta, kadrovskega načrta in načrta
dela.
K9:
Poročilo o delu v Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol je podal Vlado
Trost.
- 18. 11. 2015 sestanek Aktiva na Osnovni šoli Cerkno. Sestanek je bil namenjen obravnavi
delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv in nacionalnemu preverjanju znanja.
Naslednja seja Aktiva je predvidena za konec junija.
K10:
Poročilo o delu v Zvezi aktivov svetov staršev Slovenije je podal Vlado Trost.
- 21. 9. 2015 sestanek Koordinacije ZASSS. Sestanek je bil namenjen obravnavi aktualnih
vprašanj in načrtu dela za šolsko leto 2015/16. Na seji se je predstavilo Učiteljsko združenje
Slovenije.
- 19. 10. 2015 je ZASSS v Ljubljani, 17. 11. 2016 pa v Mariboru izvedla seminar s področja
pristojnosti in delovanja svetov staršev z naslovom »Dajanje soglasja k skupni nabavni ceni DZ in
drugih učnih gradiv«
- 11. 11. 2015 so se predstavniki ZASSS udeležili delovnega srečanja v organizaciji Šole za
ravnatelje, ki je bilo namenjeno izmenjavi pogledov in delovanja svetov šol in vrtcev. Eden od
pomembnih zaključkov srečanja je bil, da sveti zavodov lahko bistveno pripomorejo k večji
uspešnosti dela šole ali vrtca, za kar pa je potrebno opolnomočenje članov svetov zavodov z
ustreznimi znanji, da bodo kompetentno delovali v svetih vrtcev in šol.
- 27. 11. 2015 udeležba na Generalni skupščini in konferenci Evropske starševske zveze v
Luxemburgu.
- 17. 12. 2015 sestanek Koordinacije ZASSS. Seja je bila namenjena načrtovanju dela v času do
rednega zasedanja Skupščine v aprilu 2016.
- 7. 3. 2016 sestanek Koordinacije ZASSS. Sestanek je bil namenjen pregledu aktualnega
dogajanja in pripravi na posvetovanje in zasedanje Skupščine.
- 7. 3. 2016 je ZASSS v Ljubljani izvedla seminar s področja pristojnosti in delovanja svetov
staršev z naslovom »Obravnava poročil ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki.«
- 2. 4. 2016 zasedanje Skupščine ZASSS in posvetovanje z naslovom »Udeležba staršev pri
financiranju šolskega programa« v Sečovljah.
- 19. 4. 2016 v Mariboru in 20. 4. 2016 v Ljubljani je ZASSS pripravila delavnici v obliki fokusnih
skupin. ZASSS je ponudila sodelovanje v evalvacijski študiji, ki jo izvaja Pedagoška fakulteta
univerze v Mariboru z dvema delavnicama na temo »Evalvacija različnih oblik dodatne strokovne
pomoči, ki je otrokom dodeljena v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,«
- 29. 4. 2016 udeležba na Generalni skupščini in konferenci Evropske starševske zveze na temo
»usposabljanja staršev in otrok za aktivno državljanstvo« v Dubrovniku. ZASSS je postala
polnopravna članica Evropske starševske zveze.
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport delujeta dve delovni skupini, v katerih sodelujeta
tudi predstavnika ZASSS: DS za urejanje učbeniške politike in DS za ureditev položaja drugega
tujega jezika.
8. junija bo ZASSS praznovala 5. obletnico. Za šolski sistem pet let ni dolga doba, a smemo kljub
temu oceniti, da je v tem času Zveza postala prepoznaven sogovornik ob pomembnejših
vprašanjih s področja vzgoje in izobraževanja.

K11:
Pod razno:
- je bilo s strani staršev zastavljeno vprašanje, ali lahko šola nabavi več košev za dežnike na stari
šoli. Ravnatelj pove, da se bodo koši za dežnike nabavili.
- so starši izrazili skrb nad okni na hodnikih, predvsem jih skrbijo tista v višjih nadstropjih. Skrbi jih,
da niso zavarovana, otroci pa norijo. Ravnatelj pove, da se bodo okna na hodnikih v višjih
nadstropjih stavbe razredne stopnje zaščitila. Na ogledu je že bil varnostni inženir, najverjetneje
bodo dela potekala v sodelovanju z Občino Tolmin.
- so starši pohvalili vse učitelje, ker se trudijo z našimi otroki, posebne pohvale je bil deležen
ravnatelj in njegovi sodelavci za hitro odzivnost in odločno ravnanje v skupno dobro.
- za konec se je ravnatelj zahvalil staršem za celoletno zelo prizadevno in konstruktivno delo sveta
staršev.
Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil ob 21:00.
Zapisala: Nežika Leban

Predsednik: Vlado Trost

