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Zapisnik 2. redne seje sveta staršev OŠ Dušana Muniha Most na Soči v šolskem letu
2015/2016
Čas: torek, 9. februarja 2016, s pričetkom ob 18. uri
Kraj: učilnica slovenskega jezika na 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, Stojan Hvala,
Romana Krivec, Vlado Trost, Nataša Kaltnekar, Romana Svetičič, Ciril Makovec
Opravičeno odsotni: Mojca Rejc, Tina Koder, Tjaša Breskar
Neupravičeno odsotni:
Dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 1. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2015/16
3. Poročilo o realizaciji LDN-ja v prvem polletju šolskega leta 2015/16
4. Skupni pristop k izboljšavam v podaljšanem bivanju
5. Volitve dveh predstavnikov staršev v Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih
osnovnih šol
6. Tuji jeziki v osnovni šoli
7. Ravnatelj odgovarja na predhodno zastavljena vprašanja
8. Razno
K 1:
Najprej je predsednik sveta staršev Vlado Trost pozdravil vse prisotne. Po štetju prisotnih članov je
ugotovil sklepčnost in predlagal dnevni red seje.
Sklep 6: Člani sveta staršev soglasno potrdijo predlagani dnevni red.
K 2:
Predsednik sveta staršev osveži sprejete sklepe predhodne seje in predlaga potrditev zapisnika 1.
redne seje sveta staršev.
Sklep 7: Člani sveta staršev soglasno potrdijo zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šolskem letu
2015/16.

K 3:
Ravnatelj je podal polletno poročilo o realizaciji LDN, ki je do 29. 1. 2016 realiziran 53,5% pouka.
V prvem polletju je šola izvedla oziroma omogočila udeležbo:
- ŠN za 8. razred v decembru
- tabor v Krnu za 7. razred
- nočitev v šoli v 6. razredu
- nočitev v šoli na Šentviški Gori v 8. razredu
- plavalni tečaj v 3. razredu
- vajo evakuacije v mesecu oktobru
- javno in šolsko prireditev v mesecu decembru
- 9 tekmovanj iz znanja; učenci so prejeli 1 srebrno in 87 bronastih priznanj
- 6 športnih tekmovanj (regijska in državna)
Sodelovanje s krajem in starši poteka po načrtih.
Podana je bila tudi ponovna analiza ankete, ki smo jo starši izpolnjevali po 1. roditeljskem sestanku
glede spletne strani in predavanj.
Obisk pogovornih ur je v prvem polletju znašal 48 %.
K 4:
Petra Rovšček naredi uvod v razpravo. Pove, da je poklic učitelja res vedno težji, saj je
komunikacija v trikotniku učenec–učitelj–starši vedno večji problem. Nihče ne bi rad namreč sebe
pred drugim očrnil in zaradi tega imel težave, poleg tega pa se poraja vprašanje, ali se sploh še
znamo pogovarjati. Pove, da je neodzivnost in hladnost učiteljic OPB tista, ki je najbolj prizadela
starše učenca, ko se je zgodila nezgoda, in opomni, da je sočutna beseda v takem primeru edino
odgovorno ravnanje. Vzpodbudi strokovne delavce šole k toplejšemu, bolj človečnemu odnosu, še
posebno v podobnih primerih. Nato smo predstavniki, ki imamo otroke v OPB, povedali, s čim se
naši otroci soočajo v času OPB, navedli tudi nekaj predlogov za morebitno izboljšanje. Ravnatelj je
povedal, da je v času OPB del časa namenjen prosti igri, ki ne sme biti vodena s strani učitelja, biti
pa mora nadzorovana. Predlagal je, naj damo otrokom možnost, da se osamosvojijo, poleg tega
pa naj jim bomo starši zgled olike. Opomnil je tudi, da se z učiteljicami OPB lahko starši sestanemo
na pogovornih urah, pa se tega ne poslužujemo. Za konec je svet staršev v dogovoru z
ravnateljem sprejel naslednje sklepe:
Sklep 8: Starši naj učiteljem povedo čim več o navadah otroka, kaj vpliva na otrokovo vedenje, o
morebitnih dogodkih, ki bi jih lahko spremljalo spremenjeno vedenje otrok.
Sklep 9: V prihodnjem šolskem letu bo na začetku šolskega leta roditeljski sestanek tudi za starše,
ki imamo otroke v OPB.
Sklep 10: Ponovno bomo vsem staršem poslali zloženko o podaljšanem bivanju za osvežitev
spomina, kaj je podaljšano bivanje in čemu je namenjeno.
K 5:
Predsednik sveta staršev je osvežil namen in poslanstvo združevanja svetov staršev v lokalne
aktive. Izpostavil je aktivno medsebojno povezovanje, organiziranje in informiranje udeležencev
zgornje severnoprimorskih osnovnih šol (otrok, učiteljev in staršev). Povedal je, da je pred tremi leti
na drugi seji sveta staršev Osnovne šole Dušana Muniha v šolskem leta 2012/13 dozorela ideja o
ustanovitvi lokalnega aktiva. Dne 29. 5. 2013 pa je bil na Osnovni šoli Dušana Muniha ustanovljen
Aktiv svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol. Ustanovitveni člani so bili svet
staršev Osnovne šole Bovec, svet staršev Osnovne šole Simona Gregorčiča v Kobaridu, svet
staršev Osnovne šole Franceta Bevka v Tolminu, svet staršev Osnovne šole Dušana Muniha na
Mostu na Soči, svet staršev Osnovne šole Kanal, svet staršev Osnovne šole Čepovan, svet
staršev Osnovne šole Simona Kosa Podbrdo in svet staršev Osnovne šole Cerkno. Svet staršev
Osnovne šole Spodnja Idrija se je pridružil leto kasneje. Na spletni strani Zveze aktivov svetov
staršev Slovenije ima Aktiv svoj zavihek: http://www.zasss.si/aktivi/ASSZSpOS.html

Predsednik sveta staršev je zbrane seznanil, da je mandat dosedanjima predstavnikoma potekel,
in predlagal volitve novih kandidatov. Za predstavnika sveta staršev v Aktivu svetov staršev zgornje
severnoprimorskih osnovnih šol sta bila predlagana Tomaž Kragelj in Vlado Trost.
Sklep 11: Tomaž Kragelj in Vlado Trost sta bila soglasno potrjena za predstavnika sveta staršev v
Aktivu svetov staršev zgornje severnoprimorskih osnovnih šol.
K 6:
Predsednik sveta staršev Vlado Trost je predstavil stanje na področju tujih jezikov v osnovnih šolah
v Sloveniji. Povedal je, da so bile prve šole že v šolskem letu 2008/09 vključene v sistem uvajanja
drugega tujega jezika v osnovno šolo. Po podatkih iz Severne Primorske do danes ni bila še
nobena šola vključena v sistem uvajanja drugega tujega jezika.
Ravnatelj Ciril Makovec nas je seznanil, da se bo s šolskim letom 2016/17 tudi pri nas začel
poučevati prvi tuji jezik v drugem razredu. Predsednik je predlagal, da iz vrst staršev izvolimo
predstavnika staršev, ki bo sodeloval v projektni skupini za uvajanje prvega tujega jezika v drugi
razred. Predlagana je bila Nežika Leban.
Sklep 12: Kandidatka Nežika Leban za predstavnico staršev v projektni skupini za uvajanje prvega
tujega jezika v drugem razredu je bila soglasno potrjena.
K 7:
Ravnatelj je odgovarjal na predhodno zastavljena vprašanja:
1. Prvo vprašanje se je nanašalo na pregledovanje opravljenih domačih nalog v podaljšanem
bivanju: ni samo na učiteljicah, da preverijo, ali je naloga narejena, tudi učenec mora
nalogo pokazati; če ne uspe, jo morajo pregledati starši.
2. Eno se je nanašalo na pregledovanje delovnih zvezkov in drugega, kar otroci napišejo v
šoli – pravopisne napake: učitelji in starši morajo skupaj pristopiti k reševanju problema,
mogoče je smiselno opozoriti učitelja, kateri učenci so bolj nagnjeni k pravopisnim
napakam, zaradi katerih se je včasih nemogoče učiti.
3. Zakaj je bil letošnji športni dan za 1. triado v telovadnici: v telovadnici je organiziran že
nekaj let zaradi neugodnih zimskih razmer (vreme).
4. Zakaj v programu šol v naravi ni zimske šole v 4. ali 5. razredu: pomisleki so zaradi
finančnega vidika (200 € in več), najema učiteljev smučanja, ki podraži že tako za nekatere
starše prevelik finančni zalogaj, poleg tega je tu še velik razpon v znanju smučanja, s
katerim bi bilo na koncu povezano tudi zadovoljstvo udeležencev, potrebna je tudi nabava
opreme ...
Sklep 13: Na roditeljskem sestanku za 3. razrede se povpraša starše o šoli v naravi v zimskem
času v 4. razredu (smučanje).
Sklep 14: Predstavniki bomo starše pozvali k podajanju predlogov o dejavnostih v naravi (tabori),
ki so bile do sedaj zelo pozitivno sprejete tako s strani učencev kot tudi učiteljev in staršev.
K 8:
Pod razno:
- je bilo s strani staršev zastavljeno vprašanje, ali je res, da naj bi se na šoli pojavile
nedovoljene stvari. Ravnatelj pove, da v šoli veliko delajo na preventivi, da so strokovni delavci
šole že preverjali informacije o tem, vendar na podlagi podatkov, ki so jih zbrali, ni mogoče
ukrepati, saj je bilo informacij premalo, bile so netočne in zelo težko jih je preveriti. Na podlagi
tega je bilo tudi zaključeno, da je šlo za govorice in najverjetneje netočno sklepanje. Na šoli
take stvari vseskozi spremljajo, ob morebitnem sumu, da bi se v šolskih prostorih pojavile
prepovedane stvari, bi se vsekakor posvetovali s pristojnimi službami ter ukrepali. Zavedajo pa
se tudi, da lahko nepreverjena informacija povzroči nepopravljivo škodo krivo obtoženim.
Razvila se je razprava o tem, ali bi bilo smiselno pripraviti formular, s katerim bi starši dali šoli
dovoljenje, da v sumljivih okoliščinah pregleda garderobne omarice. Po razpravi je bilo
dogovorjeno, da šola to pripravi za naslednje šolsko leto.

-

-

-

-

je predsednik poročal o predavanju Prekomerna uporaba spleta, ki ga je Osnovna šola
Dušana Muniha organizirala v izvedbi Zavoda varni internet. Cilj predavanja je bil slušatelje
opremiti z informacijami, s pomočjo katerih bodo lahko hitreje in bolj učinkovito poskrbeli za
zaščito otrok in svoje okolice, še preden se pojavi zasvojenost s spletom. Cilj je bil tudi naučiti
se prepoznavati vedenja ter spremembe v življenju otrok, ki bi lahko bile razlog za prekomerno
uporabo spleta, in spoznati načine, kako otroku zagotoviti zdrav razvoj.
Predsednik je poročilo zaključil z mislijo: »Škoda, da se predavanja ni udeležilo več staršev«
je predsednik poročal o sestanku Zveze aktivov svetov staršev Slovenije z ministrico Majo
Makovec Brenčič. Povedal je, da so se pogovarjali o problematiki učbenikov in učnih gradiv,
nacionalnem preverjanju znanja, merilih za vpis v srednje šole, jezikovni politiki, neobveznih
izbirnih predmetih oziroma razširjenem programu, prenovi postopka usmerjanja, sistemu
kakovosti.
je ravnatelj povedal, da bodo v četrtek, 17. 3. 2016, v Planico na ogled treninga skakalcev
peljali vse razrede 2. in 3. triade. Del stroškov se bo kril iz dobljenega sponzorstva za
vstopnice (zavarovalnica Triglav), prevoz pa bo financirala šola iz tržne dejavnosti. S tem bo
šola omogočila vsem otrokom brezplačen ogled zaključka sezone v smučarskih skokih.
je ravnatelj povedal, da je 20 posameznikov namenilo 0,5 % dohodnine šolskemu skladu
Osnovne šole Dušana Muniha.
je ravnatelj povedal, da izvedbe naravoslovnih vsebin, ki jih je ponudil Zavod Vseuk za prve 4
razrede, ne bo. Prejeli so samo štiri prijave, zato bodo v naslednjem šolskem letu izvedli
predstavitev na šoli.

Drugih vprašanj in pobud ni bilo, zato je predsednik sejo zaključil ob 20:55.

Zapisala: Nežika Leban

Predsednik: Vlado Trost

