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5216 Most na Soči
Številka: 900-2/2015-14
Most na Soči, 28. 9. 2016
Zapisnik 1. redne seje Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha Most na Soči v
šolskem letu 2016/2017
Čas: sreda, 28. septembra 2016, s pričetkom ob 18. uri
Kraj: učilnica slovenskega jezika na OŠ Most na Soči
Prisotni: Polona Hadalin Baša, Luka Burgar, Anja Borovničar, Tanja Laharnar, Nežika
Leban, Katja Podgornik, Tanja Čušin, Damir Junc, Tomaž Kragelj, Nevenka Vidmar Bevčar,
Andrej Fortunat, Čus Erika, Romana Krivec, Vlado Trost, Romana Svetičič in Ciril Makovec
Opravičeno odsotni: Petra Rovšček, Tadeja Bičič
Neupravičeno odsotni: Ana Golob Mavri, Belki Parada
Dnevni red:
1.
Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in zapisnikarja sveta staršev
2.
Potrditev zapisnika 3. redne seje sveta staršev z dne 1. junij 2016
3.
Poročilo o realizaciji LDN-ja za šol. l. 2015/16 – poroča Ciril Makovec
4.
Poročilo o delu sveta staršev v šol. l. 2015/16 – poroča Vlado Trost
5.
Predstavitev LDN-ja za šol. l. 2016/17 – predstavi Ciril Makovec
6.
Odgovori na predhodno postavljena vprašanja
7.
Pobude in predlogi
8.
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 bil
soglasno izvoljen za predsednika sveta staršev. Ravnatelj je predal besedo predsedniku
sveta staršev, ki se je prisotnim zahvalil za izkazano zaupanje. Predsednik je nadaljeval s
postopkom izvolitve namestnika predsednika in zapisnikarja sveta staršev. Kandidat za
namestnika predsednika je Tomaž Kragelj, za zapisnikarico pa Nežika Leban.
Sklep 1: Za predsednika sveta staršev je izvoljen Vlado Trost, za namestnika predsednika
Tomaž Kragelj in za zapisnikarico Nežika Leban, vsi trije soglasno.
K 2:
Predsednik sveta staršev osveži vsebino in sklepe zapisnika 3. redne seje sveta staršev v
šolskem letu 2015/16. Član sveta staršev opozori, da v zapisniku manjka priloga k točki 4.
Ravnatelj odgovori, da bo priloga dodana pred arhiviranjem.
Predsednik sveta staršev je nato predlagal potrditev zapisnika 3. redne seje sveta staršev v
letu 2015/16.
Sklep 2: Zapisnik 3. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2015/16 je soglasno potrjen.

K3:
Ravnatelj Ciril Makovec je podal poročilo o realizaciji LDN-ja v šolskem letu 2015/16.
Izpostavil je:
- šolsko leto 2015/16 je bilo zelo uspešno predvsem na področju NPZ, kjer so posamezni
učenci pri TJA v 6. razredu dosegli odličnih 98 %, pa tudi pri SLJ in MAT so bili nad
povprečjem, rezultati učencev 9. razreda pa so bili pod slovenskim povprečjem.
- vpis na tehnične srednje šole se je povečal
- v celoti je bil realiziran ves obvezni program, razširjeni program, nadstandardni program
- izvedli so 21 interesnih dejavnosti, sodelovali na tekmovanjih in natečajih
- sodelovali so pri projektih: EKO šola, EKO vrtec, zbiranje mišk
- sodelovali so z zunanjimi institucijami in posamezniki
V poročilo so vključena tudi poročila o delovanju posameznih organov šole.
Poročilo o realizaciji LDN za šolsko leto 2015/16 je dostopno pri upravi šole ob predhodni
najavi.
Predstavniki sveta staršev smo predlagali, da bi bilo v prihodnje lažje obdelati to točko
dnevnega reda, če bi imeli predstavniki sveta staršev možnost poročilo že predhodno
prebrati in bi na seji sveta staršev le predebatirali vprašanja, ki bi se nam sprožila ob
prebiranju.
Sklep 3: Svet staršev je predlagal, da bi gradivo o realizaciji LDN-ja in planu LDN za
prihodnje leto ravnatelj članom sveta staršev pripravil vnaprej, pred sejo.
K 4:
Poročilo o delu sveta staršev v šolskem letu 2015/16 je podal predsednik sveta Vlado Trost.
Pohvalil je udeležbo na sejah sveta staršev v preteklem šolskem letu, potem pa podal
poročilo o delu sveta staršev.
Poročilo je podano v nadaljevanju:
Svet staršev se je v šolskem letu 2015/16 sestal na 3 rednih sejah. V povprečju se je rednih
sej udeležilo 14,67 predstavnika od 18 (81,48 %, v letu 2014/15 75,00 %).
Obravnavali smo:
- 12 vprašanj staršev, o katerih je stekla konstruktivna razprava
- smisel in pomen nacionalnega preverjanja znanja
- skupni pristop k izboljšavam v podaljšanem bivanju
- stanje tujih jezikov v osnovi šoli
- varno uporabo interneta v povezavi s predavanjem »Splet kot magnet za otroke in
mladostnike«
- izpolnjenost delovnih zvezkov po razredih
Predlagali smo:
- povezovanje biologije in tehnike v obliki izdelave ploščic z imeni rastlin na poti okoli
jezera
- novo šolo v naravi za tretje razrede – smučanje
Podali smo mnenje:
- pozitivno o letnem delovnem načrtu Osnovne šole Dušana Muniha za šolsko leto
2015/16
- pozitivno k prenovljenim Pravilom šolskega reda
Podali smo soglasja:
- k nadstandardnim programom 2015/16
- k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto
2016/17

- k nadstandardnim programom 2016/17
Imenovali smo:
- V Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol dva predstavnika:
Tomaža Kraglja in Vlada Trosta
- V projektno skupino za uvajanje prvega tujega jezika v drugi razred enega predstavnika:
Nežiko Leban
Udeležili smo se:
- Predstavnika sveta staršev v svetu zavoda: Petra Rovšček in Vlado Trost: dveh rednih in
dveh korespondenčnih sej Sveta zavoda Osnovne šole Dušana Muniha.
- Predstavnika sveta staršev v Aktivu sveta staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih
šol (v nadaljevanju Aktiv): Tomaž Kragelj in Vlado Trost: dveh sej Aktiva (18. 11. 2015 v
OŠ Cerkno in 22. 6. 2016 v OŠ Kobarid).
- Predstavnik sveta staršev v Aktivu, kot predsednik Aktiva: Vlado Trost:
- 1 skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (v nadaljevanju ZASSS),
- 4 sej koordinacije ZASSS,
- 2 srečanj z ministrico za šolstvo Majo Makovec Brenčič in
- 1 seminarja 7. 3. 2016 v Ljubljani – Obravnavi poročil ravnatelja o vzgojnoizobraževalni problematiki, v organizaciji ZASSS,
- 1 posveta 2. 4. 2016 v Sečovljah - Udeležba staršev pri sofinanciranju šolskega
programa, ki ga je organizirala ZASSS
K 5:
Ravnatelj je predstavil LDN za šolsko leto 2016/17.
Izpostavil je:
- v letošnjem letu so združeni LDN centralne šole, LDN podružničnih šol in LDN vrtca
- število učencev se je povečalo za 14
- povečano je število oddelkov OPB
- število vseh oddelkov je 18 (enako kot v šol. letu 2015/16)
- organi zavoda ostajajo enaki
- izvaja se 23 interesnih dejavnosti
- tekmovanja in natečaji so tudi letos sestavni del LDN-ja
- prav tako tudi sodelovanje s starši in drugimi zainteresiranimi posamezniki in
organizacijami
K 6:
- na vprašanje, kdaj je predvidena izvedba filmsko-fotografskega tabora, ravnatelj pove,
da je le-ta predvidena spomladi (učitelj Mirko Kavčič najprej objavi razpis, učenci se
prijavijo, napišejo scenarij, ko je izbran zmagovalni scenarij, morajo razdeliti vloge in
nato posnamejo film). Letos je za najuspešnejši scenarij predvidena tudi nagrada;
- na vprašanje glede pravičnosti miškolova na centralni šoli ravnatelj odgovori, da ima
vsak učenec možnost, da se na vseh področjih poteguje za pridobitev mišk in je zato leta pravičen, podružnice pa imajo drugačen sistem vzpodbujanja in nagrajevanja;
- na vprašanje glede možnosti izvedbe plesnega krožka/dejavnosti na centralni šoli
ravnatelj odgovarja, da je krožek izvedljiv, vendar je treba pridobiti mentorja in tudi
prostor, saj je telovadnica zasedena vse dni, prav tako je tudi cena dejavnosti odvisna
od števila prijavljenih učencev. V zvezi s tem se je po seji povprašalo plesno šolo Urška,
ki je sporočila, da je žal polno zasedena;
- glede reševanja nasilja v vseh oblikah ravnatelj pove, da ga skušajo reševati na podlagi
novih Pravil šolskega reda. Meni, da je treba pri kršiteljih poiskati vzvod za nasilno
dejanje, učenci se lahko udeležijo tudi pogovornih ur za učence. Prav tako pa so z
letošnjim šolskim letom začeli z izobraževanjem učiteljev za mediatorje, pridobljeno
znanje pa bodo v prihodnosti poskusili prenesti tudi na učence;
- glede vprašanja o avtobusnih prevozih po 7. šolski uri s kombijem oz. redno linijo
ravnatelj pove, da se urnika redne linije po Idrijski dolini ne da prestaviti, saj je vezan na

prihode avtobusov v Tolmin, kombi pa tudi ne more biti na avtobusni postaji prej zaradi
obveznosti na drugih relacijah.
- glede odhodov učencev v trgovino in bife na avtobusni postaji po 7. šolski uri ravnatelj
pove, da učenci vedo, da tja ne smejo, vendar nekateri še vedno s seboj prinašajo denar
in si tam privoščijo posladke. To bi lahko preprečili, če bi občina šoli dodelila več ur
varstva vozačev in bi jih na avtobusno postajo pred odhodom avtobusa pospremil učitelj.
V pomoč pa smo jim lahko starši, saj smo mi tista prva avtoriteta, ki mora otroke naučiti
upoštevati pravila in jim ne dovoliti, da v šolo prinašajo denar, saj ga ne potrebujejo;
- na vprašanje, zakaj še nimamo možnosti uporabe e-redovalnice, ravnatelj odgovarja, da
meni, da je vzgojni moment, ko otrok sam pove, kakšno oceno je dobil, zelo pomemben
za razvoj zaupanja in prevzemanja odgovornosti.
K 7:
Izpostavljeni so bili naslednji predlogi in pobude:
- eden izmed staršev je izpostavil, da se ne znajde dobro na internetni strani šole.
Sklep 4: Če bi starši želeli predstavitev spletne strani, naj to sporočijo predstavnikom
razreda in ko bo zbrano zadostno število zainteresiranih, se bo predstavitev pripravila v
okviru roditeljskega sestanka;
- v skladu s sklepom številka 9 iz šolskega leta 2015/16 je šola organizirala roditeljski
sestanek za OPB. Od več kot sto otrok, ki so vključeni v OPB, se je roditeljskega
sestanka udeležilo le 8 staršev otrok. Prisotni starši smo izmenjali izkušnje in posebnosti
o otrocih, med drugim smo sprejeli sklep, da bodo učiteljice spremljale in en teden
beležile prehranske navade naših otrok. Podatke bomo lahko prejeli na govorilnih urah
podaljšanega bivanja. V okviru sestanka je bil izpostavljen:
- odmor za malico na razredni stopnji, ki se je iz 30-minutnega spremenil v dva odmora po
15 minut, kar je za otroke prekratko za pomalicati in igrati se. Zato starši predlagamo, da
se odmor ponovno združi, če je problem prostorska stiska v jedilnici, naj imajo otroci 30minutno malico raje v razredu oziroma učitelji naj glede prekrivanja ur s starejšimi dobijo
boljšo rešitev kot je sedaj.
- prostorska stiska v vrtcu. Ravnatelj je povedal, da je Občina Tolmin že seznanjena s tem
in se postavlja pobuda za novogradnjo;
- starši smo opazili, da je LDN za leto 2016/17 združen za centralno šolo, podružnice in
vrtec, zato se je postavilo vprašanje glede sej sveta staršev vrtca in šole, ali se tudi te
združujejo. Ravnatelj je povedal, da le-to ostaja kot doslej v skladu s poslovnikom.
- organiziranje predavanj za starše in otroke. Starši so predlagali v goste povabiti
vrhunska psihologa Aleksandra Zadela ali dr. Mateja Tušaka;
K 8:
Vlado Trost poda poročilo o posvetu Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju. Izpostavil je
glavno sporočilo posveta, da je treba človeku, predvsem mladim, povedati: »Ti to zmoreš!«
in ga/jih tako motivirati za uspeh.
Ker drugih pobud in predlogov ni bilo, je predsednik sveta staršev sejo zaključil ob 20:50.

Nežika Leban, zapisničarka

Vlado Trost, predsednik

