Podružnične šole:
 Dolenja Trebuša
 Podmelec
 Šentviška Gora
 Vrtec
Zapisnik 1. redne seje sveta staršev OŠ Dušana Muniha Most na Soči v šolskem letu
2014/2015

Datum: ponedeljek, 29. 9. 2014
Kraj: učilnica SLO
Pričetek seje ob 18.00
Prisotni: Katja Podgornik, Sara Burgar, Ana Golob Mavri, David Klinkon (nam.) Tomaž Kragelj,
Nives Laharnar, Nevenka Vidmar Bevčar, Metod Eržen, Petra Rovšček, Borut Gabršček, Mojca
Gabršček Kokošin, Nataša Kaltnekar, Tina Koder, Vlado Trost, Ciril Makovec, Romana Svetičič
Opravičeno odsotni: Borut Kranjc
Neopravičeno odsotni: Romana Krivec, Belki Leonor Diaz Parada
Dnevni red:
1. Organizacija, naloge in Poslovnik sveta staršev; predstavi ravnatelj Ciril Makovec
2. Izvolitev predsednika, namestnika predsednika in zapisnikarja sveta staršev
3. Potrditev zapisnika 4. seje sveta staršev z dne 9. junij 2014
4. Poročilo o realizaciji LDN-ja za šolsko leto 2013/2014; poroča ravnatelj Ciril Makovec
5. Poročilo o delu sveta staršev v šolskem letu 2013/2014; poroča Vlado Trost
6. Predstavitev LDN-ja za šol. leto 2014/2015
7. Odgovori na predhodno postavljena vprašanja
8. Razno
K 1:
Ravnatelj predstavi naloge sveta staršev in Poslovnik sveta staršev.
K 2:
Sklep 1: Za predsednika sveta staršev je izvoljen Vlado Trost, za podpredsednika Tomaž Kragelj in
za zapisnikarja Petra Rovšček, vsi trije soglasno.
K 3:
Predsednik sveta staršev po točkah preleti zapisnik 4. redne seje sveta staršev. Pri tem izpostavi
10. točko, ki govori o nadstandardnih programih, za katere so člani sveta staršev konec šolskega
leta 2013/2014 zbirali predloge. Ravnatelj je pohvalil zavzeto in požrtvovalno delo, a hkrati razložil,
da kvote s strani MIZŠ komaj zadoščajo za pokrivanje že začrtanih nadstandardnih programov.
Ravnatelj je izrazil upanje, da bo morda v prihodnjih letih drugače, zato je svet staršev sprejel
Sklep 2: Svet staršev bo še naprej aktivno zbiral predloge za nadstandardne programe.
Predsednik sveta staršev je izpostavi tudi lansko idejo o preživljanju aktivnih počitnic in svet
staršev sprejme
Sklep 3: V šolskem letu 2014/15 se bo svet staršev projekta aktivnih počitnic lotili bolj zgodaj.
V zapisniku 4. redne seje (14. točka) je bil izpostavljen tudi problem podeljevanja mišk v OPB-ju.
Ravnatelj je na podlagi analize povedal, da miške, podeljene v času podaljšanega bivanja, niso
bile odločujoče. Prav tako pa je povedal, da bodo učiteljice še naprej imele proste roke v tem
vzgojnem ukrepu in miške podeljevale predvsem tistim učenkam in učencem, pri katerih bo opazen
največji napredek.

Sklep 4: Zapisnik 4. redne seje 2013/2014 z dodatnimi obrazložitvami je bil soglasno sprejet.
K 4:
Ravnatelj je podal poročilo o realizaciji LDN-ja. Po poročilu se je razvila debata v zvezi z
nacionalnim preverjanjem znanja (NPZ-ji). Učenci in učenke OŠ Most na Soči so v povprečju
dosegali rezultate pod slovenskim povprečjem. Izpostavili so se možni razlogi za slabše rezultate
pri angleškem jeziku, ki so morda posledica tega, da v večjih mestih otroci začnejo s poukom
angleškega jezika prej.
Sklep 5: Svet staršev poziva starše učenk in učencev OŠ Most na Soči, naj podprejo učitelje in
spodbudijo otroke k resnejšemu delu v zvezi z NPZ-ji. NPZ-ji ali preverjanje znanja z drugim
imenom bodo sčasoma postali zelo pomembni in odločujoči za nadaljnje šolanje.
Za podrobnejše informacije je letno poročilo in letni delovni načrt dostopen pri upravi šole ob
predhodni najavi.
K 5:
Poročilo o delu sveta staršev je podal predsednik sveta Vlado Trost.
Svet staršev se je v šolskem letu 2013/14 sestal na 4 rednih in 1 izredni seji. V povprečju sta se
rednih sej udeležila 14,2 predstavnika od 18 (79,17 %).
Obravnavali smo:
- 11 vprašanj staršev, o katerih je stekla konstruktivna razprava
- iniciativo za poenotenje učbenikov in delovnih zvezkov v javnih osnovnih šolah
- prenovitev poslovnika Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha
- uvedbo prvega tujega jezika v drugi razred osnovne šole.
- smernice v zvezi z oglaševanjem na šoli
- izpolnjenost delovnih zvezkov po razredih
- dajanje soglasja k nadstandardnim programom
Sprejeli smo:
- prenovljen poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha
Podali smo mnenje:
- pozitivno o letnem delovnem načrtu Osnovne šole Dušana Muniha za šolsko leto 2013/14
- pozitivno k spremembam vzgojnega načrta
- o kandidatih za ravnatelja Javnega zavoda Osnovne šole Dušana Muniha.
Podali smo soglasja:
- k nadstandardnim programom
- k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za šolsko leto 2014/15
Imenovali smo:
- v svet zavoda Osnovne šole Dušana Muniha dva predstavnika: Petro in Vlada
- v pritožbeno komisijo zavoda Osnovne šole Dušana Muniha dva predstavnika: Tomaža in
Andreja
Organizirali smo:
- dve skupni seji s predstavniki sveta staršev vrtca.
- skupaj s šolo in preko šolskega sklada dve zbiranji finančnih sredstev: za družino Meklav in
za fantka Leona Rejca.
- skupaj s šolo smo zagnali projekt Aktivnega preživljanja počitnic. Pripravljen je bil 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.

Udeležili smo se:
- predstavniki sveta staršev: predstavitve kandidatov za ravnatelja Javnega zavoda Osnovne
šole Dušana Muniha.
- predstavnika sveta staršev v svetu zavoda: Petra in Vlado: petih sej Sveta zavoda Osnovne
šole Dušana Muniha.
- predstavnika sveta staršev v Aktivu sveta staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol
(v nadaljevanju Aktiv): Tomaž in Vlado: dveh sej Aktiva (28. 11. 2013 v OŠ Čepovan in 29.
5. 2014 v OŠ Cerkno – podružnica Šebrelje).
- Predstavnik sveta staršev v Aktivu, kot predsednik Aktiva: Vlado: dveh seminarjev in
skupščine Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (v nadaljevanju ZASSS), in sicer:
- 10. 3. 2014 v Ljubljani seminar o dajanju soglasja k predlogu ravnatelja o
nadstandardnih storitvah, ki ga je organizirala ZASSS v sodelovanju z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport,
- 29. 3. 2014 na Rakeku seminar o soudeležbi staršev v poslanstvu šole, ki ga
je organizirala ZASSS in
- 29. 3. 2014 na Rakeku skupščine ZASSS. (Aktiv vključen v ZASSS, kot
polnopravni član z volilno pravico).V šolskem letu 2013/2014 so se člani sveta sej
udeleževali 80%.
Vsi zapisniki sveta staršev, prav tako kot Poslovnik, so staršem na voljo na internetni strani šole
pod rubriko Učenci in starši/Svet staršev.
K 6:
Ravnatelj je predstavil LDN za 2014/2015 in z njim tudi posodobljen razvojni plan. Povedal je, da
posodobitve ohranjajo vrednote in vizije od prej, vendar k zamenjavi vodstva zavoda spada tudi
prevetritev idej. Na spletni strani šole so staršem dostopne vse informacije o organih zavoda in
strokovnih aktivih. Ob predstavitvi je ravnatelj izpostavil:
 aktivacijo TIMOV, ki spodbujajo multidisciplinarni pristop,
 dejstvo, da je naša šola ena redkih, kjer ima vsak razrednik na predmetni stopnji tudi
sorazrednika, ter
 preizkušanje e-storitev in e-vsebin. Šola je v lanskem šolskem letu nabavila 30 tabličnih
računalnikov, ki bodo kot učni pripomoček sčasoma delno nadomestili klasične učbenike.



Ob omembi nadpovprečne informacijsko-komunikacijske tehnologije na naši šoli je
predsednik sveta staršev vprašal ravnatelja, kdaj bomo starši dobili vpogled v elektronske
dnevnike in redovalnice. Ravnatelj je na to odgovoril, da o temu zaenkrat ne razmišljajo, ker
ne želijo, da bi to postalo nadomestilo za pogovorne ure.
nadstandardne programe.
Predsednik staršev je po predstavitvi nadstandardnih programov predlagal glasovanje o
soglasju k nadstandardnim programom.
Sklep 6: Svet staršev je podal soglasje k nadstandardnim programom za šolsko leto
2014/2015.



nov režim sistematskih zdravniških pregledov v ZD Tolmin. Vsi zdravniški pregledi se
opravljajo v dopoldanskem času.

K 7:















Na vprašanje glede možnosti postavitve igral na zgornje igrišče (teniško) je namestnica
ravnatelja gospa Romana Svetičič povedala, da je zgornje igrišče v času podaljšanega
bivanja napolnjeno z učenci do zadnjega kotička. Kljub temu bo šola razmislila o možnosti
postavitve igral.
Glede skupnega roditeljskega sestanka je ravnatelj odgovoril, da je bil 1. roditeljski
sestanek organiziran skupno, ker je želel na začetku prvega skupnega šolskega leta
nagovoriti vse starše. Zaveda se, da se starši iz številčnejših družin zaradi tega niso mogli
udeležiti vseh roditeljskih sestankov, a zaradi pomanjkanja časa je bila to edina možnost. V
bodoče bo, po svojih najboljših močeh, staršem zagotovil možnost udeležbe na vseh
roditeljskih sestankih.
Še vedno ostaja problem preobuvanja pri prehodu med starim in novim delom šole. Zaradi
prometa je pokrita povezava med obema deloma za enkrat nemogoča. Trenutno je edina
možna rešitev, da učiteljice še več pozornosti namenjajo preobuvanju.
Na vprašanje glede e-obveščanja o športnih dnevih je ravnatelj odgovoril, da bo
obveščanje potekalo tudi po klasičnem načinu, ne samo po elektronskem. Izpostavil je, da
morajo otroci prevzeti odgovornost za prenos obvestil svojim staršem, s čimer smo se
strinjali tudi člani sveta staršev.
Nekatere starše je zaskrbela šolska usmeritev brez sladkorja. Ravnatelj je v zvezi s tem
zagotovil, da ukrepi ne bodo skrajni; sladkor v šolski prehrani se bo zmanjšal, ne bo se pa
ukinil.
Glede pritožb učencev 6. razreda zaradi odmora za malico. Ravnatelj je razložil, da se
odmor zaradi velikega števila otrok deli na dva dela. Na hranjenje in gibanje. Na ta način
želi šola zagotoviti prostor in čas za hranjenje med odmorom vsem učenkam in učencem
šole.
Glede pravočasnega vabljenja predstavnikov staršev na prvo sejo sveta staršev je ravnatelj
odgovoril, da je predstavnike z elektronskim vabilom povabil 8 dni pred sejo, kot je
določeno s Poslovnikom sveta staršev osnovne šole Dušana Muniha.
Na vprašanje glede zamenjave vodje prehrane je ravnatelj povedal, da je funkcijo vodje
prehrane prevzela Mateja Maretič. Mateja ima ustrezno izobrazbo in znanje, potrebno za to
funkcijo. Agnes Kozorog, ki je do zdaj opravljala to funkcijo, je prevzela poučevanje
biologije in naravoslovja namesto Kire Taljat Biščanin.
Glede šolskega glasila je ravnatelj razložil, da bo na prenovljeni spletni strani šole kmalu
dostopno. Zaradi popolne prenove in sodobnejše oblike šolskega glasila je pri nastajanju
nastalo nekaj zamude.

K 8:
Pod razno ni bilo dodatnih vprašanj, zato je predsednik sveta staršev zaključil sejo ob 20.15.

Zapisnikarica: Petra Rovšček

Vlado Trost, predsednik sveta staršev

