Zapisnik 4. redne seje sveta staršev
Čas: četrtek, 20.6.2013 ob 18:00
Kraj: OŠ Dušana Muniha učilnica slovenskega jezika
Prisotni: Romana Svetičič, Vlado Trost, Tomaž Kragelj, Jožica Magajna, Bojana Kavčič
Fortunat, Mojca Gabršček, Valentin Černilogar
Odsotnost opravičili: Irena Kenda, Petra Baskar, Tanja Beguš, Nina Novšak, Tadeja Bičič,
Sonja Vojska, Petra Rovšček, Marjetka Manfreda, Darja Leban Obid,
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 2. in 3. seje
2. Zunanja presoja zavoda
3. Vpis devetošolcev v srednje šole
4. Rezultati NPZ
5. Poročilo predstavnikov staršev osnovne šole Dušana Muniha v svetu zavoda OŠ
Dušana Muniha
6. Poročilo z ustanovitvene seje Aktiva svetov staršev zgornje severnoprimorskih
osnovnih šol z dne 29.5.2013
7. Razno
K1
Predsednik sveta staršev je vse prisotne lepo pozdravil in začel s pregledom realizacije
sklepov zapisnikov preteklih dveh sej sveta staršev. Vsi sklepi so bili realizirani. Prav posebej
dobro smo se starši odzvali na zbiranje sredstev za družino Meklav. Gospa Romana nas je
obvestila, da se je na račun za družino Meklav do 20.7.2013 zbralo 8.411,33 evrov. Z
denarjem se bo plačalo dvigalo.
Sklep 1: Prisotni člani sveta staršev so soglasno potrdili zapisnike 2. in 3. seje sveta staršev.
K2
Namestnica ravnateljice gospa Romana je prisotne seznanila z zunanjo presojo zavoda.
Pretekla so namreč štiri leta od zadnje presoje in potrebno je bilo preveriti ali so na pravi poti
do odličnosti. Zunanji presojevalci so vertikalno presojali skoraj vsa področja delovanja
zavoda. Ker obiskujejo šole širom Slovenije imajo vpogled, kako delajo drugod, in prinesejo
ideje, priporočila, ponudijo priložnosti za izboljšave v naslednjem šolskem letu. Končno
poročilo presojevalcev je pokazalo, da zavod ne spi na lovorikah ampak trdo dela.
K3
Gospa Romana je vse prisotne seznanila s podatki o vpisu devetošolcev v srednje šole. Od 29
učencev, ki so zaključili osnovno šolo v letu 2012/13, jih bo:
- 10 (34,5 %) nadaljevalo na gimnazijah, od tega 9 na splošnih in 1 na tehnični,
- 15 (51,7 %) nadaljevalo na drugih 4 letnih tehničnih in strokovnih šolah (kmetijsko
podjetniški tehnik, strojni tehnik, ekonomski tehnik, vzgojitelj predšolskih otrok,
srednja medicinska sestra, fotografski tehnik, aranžerski tehnik)
- 4 (13,8 %) nadaljevalo na 3 letnih srednjih poklicnih šolah (elektrikar, slaščičar,
avtoserviser, frizer

K4
Gospa Romana je v nadaljevanju predstavila rezultate nacionalnega preverjanja znanja. V
preverjanju so sodelovali vsi devetošolci in 23 šestošolcev (77 %)
Šestošolci so se izkazali pri matematiki s 65,5 %, manj pri angleščini 49,5 % in slovenščini
44,5 %.
Devetošolcih so se najbolj izkazali pri slovenščini 48,2 %, manj pri matematiki 47,3 % in
angleščini 41,6 %. Vsi rezultati devetošolcev so bili pod slovenskim povprečjem.
K5
Predstavnik staršev v svetu zavoda Osnovne šole Dušana Muniha gospod Valentin
Černilogar, se je odzval vabilu sveta staršev, in se udeležil seje sveta staršev. Zbrane je
pozdravil in na kratko predstavil svet zavoda ter vlogo staršev v njem.
Zbrani predstavniki sveta staršev so predlagali, da bi se predstavniki staršev v svetu zavoda,
vsaj eden izmed njih udeleževali sej sveta staršev matične osnovne šole.
Sklep 2: Voljeni predstavniki staršev v svetu zavoda oziroma vsaj eden izmed njih mora o
svojem delu poročat na sejah
K6
Na ustanovitveni seji dne 29. 5. 2013 so predstavniki svetov staršev osnovnih šol Vanja Knez
(OŠ Bovec), Robert Zorjan (OŠ Cerkno), Tjaša Pavlovič (OŠ Tolmin), Damjana Uršič (OŠ
Kobarid), Vinko Trojer (OŠ Podbrdo), Renato Škodnik in Emilija Šavli (oba OŠ Kanal),
Miroslav Šuligoj (OŠ Čepovan), Tomaž Kragelj in Vlado Trost (OŠ Most na Soči), soglasno
ustanovili Aktiv svetov staršev osnovnih šol, ki vključuje osnovne šole: Bovec, Cerkno,
Franceta Bevka, Tolmin, Simona Gregorčiča, Kobarid, Simona Kosa Podbrdo, Kanal,
Čepovan in Dušana Muniha Most na Soči.
Predstavniki svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol so predstavili delovanje
svetov staršev matičnih šol. Nekaj svetov staršev ima poslovnike, ki urejajo delovanje svetov
staršev, večina pa poslovnika še nima. Predstavili so tudi matične šole, organiziranost le-teh.
Izpostavljen je bil problem v zvezi z nizkim številom podružničnih učencev in normativ
učencev po učitelju.
Predstavnik staršev OŠ Dušana Muniha je predstavil prakso potrjevanja skupnih cen delovnih
zvezkov na matični osnovni šoli. Na tem mestu je izpostavil potrebo po sodelovanju svetov
staršev in prenosu dobrih praks. V pomoč pri potrjevanju skupnih cen delovnih zvezkov in
drugih učnih gradiv je predstavil delovno skupino za učbenike pri Zvezi aktivov svetov
staršev Slovenije, ki zbira skupne cene po osnovnih šolah. Predstavil je metodologijo zbiranja
podatkov o skupni nabavni ceni delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za posamezen razred
osnovne šole.
Predstavniki staršev so se dogovorili, da se bodo dobivali enkrat do dvakrat letno, odvisno od
potreb.
K 7 Razno:
Na podlagi sklepa št. 2 tretje redne seje sveta staršev so prisotni predstavniki staršev poročali
o izpolnjenosti trenutnih delovnih zvezkov. Skupaj so ugotovili, da so bili delovni zvezki
veliko v uporabi in so skoraj v celoti izpolnjeni.

V nadaljevanju je namestnica ravnateljice gospa Romana Svetičič vse prisotne obvestila, da s
šolskim letom 2013/14 predstavnikom staršev v svetu zavoda poteče mandat.
Seja se je končala ob 19:15

Zapisal: Vlado Trost

