Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Vinarska cesta 4
5271 Vipava
Svet staršev osnovne šole
Datum: 05.06.2014
Številka: 176V/2014

Zapisnik sestanka Sveta staršev z dne 05.06.2014
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika Sveta staršev z dne 15.04.2014.
2. Soglasje Sveta staršev k ceni delovnih zvezkov in drugih gradiv za

3.
4.
5.

6.

posamezni razred.
Rezultati ankete o prehrani.
Novosti za šolsko leto 2014/2015.
Predlogi staršev za letni delovni načrt.
Pobude in predlogi.

Prisotni:

Člani Sveta po seznamu, ravnateljica Alenka Nussdorfer Bizjak,
pomočnica ravnateljice Boža Pangerc, knjižničarka Kristina
Kovač, vodja šolske prehrane Barbara Kodelja Pavlin, vodji
podružnic Gostimir Marc in Nadja Rodman Koradin
Odsotni:
Po seznamu.
Opravičeno Mirjam Goričan Štimec.
odsotna:

K točki 1
Predlagani dnevni red so prisotni člani potrdili.

Ga. Škrlj je imela pripombo na odgovor pod točko 3, na vprašanje kako se
odločajo otroci za nivoje? Pravilno se glasi: »Ravnateljica je pojasnila, da to ni
odločitev otrok, temveč učiteljev.«
Pripomba je bila tudi na uporabo priimkov, tako da je potrebno uporabljati oba
priimka pri navedbi govorcev.
Tako se pod točko 1 stavek glasi: »Ga. Tomažič Kunavar je predlagala, da se
pripravi tudi informacije o realizaciji sklepov.«
K točki 2
Knjižničarka Kristina Kovač je predstavila izbor delovnih zvezkov za šolsko
leto 2014-15.
Pri predlogu niso bile vključene cene gradiv za tehniko in tehnologijo, prav tako
ne Računanje je igra.
Ga. Helena Ferjančič je menila, da v 4. razredu ne bi bil več potreben DZ Lili in
Bine. Otroci imajo na voljo že učbenik.
Ga. Kovač je dejala, da MIZŠ ne dovoljuje nakupa novih DZ.
Ga. Nadja Rodman Koradin je povedala, da imajo v osnovni šoli v Ajdovščini
samo DZ.
Ga. Jani Premrl se je zdelo primerno, da otroci pišejo račune v zvezek.
Ga. Furlan je povedala, da kljub temu, da je bilo lani s sklepom določeno, da se
ne gre v nakup DZ v 7.r za predmet geografija, ga je učitelj zahteval prvi šolski
dan.
Povedala je še, da so imeli lani organiziran izredni roditeljski sestanek na temo
škatel. V Podnanosu jim je domačin brezplačno pripravil gradivo za škatle.
Predlagala je, da se glede tega starši pozanimajo v vasi ali bi bil kdo pripravljen
brezplačno to narediti.
Ga. ravnateljica je dejala, da se bodo povezali z TŠC-jem in nam poskušali za
primerno ceno pripraviti gradivo za škatle, učitelji morajo predhodno pripraviti
seznam gradiv in načrte.
Svet staršev je sprejel sklep, da se bodo na uvodnih roditeljskih sestankih
starši odločali za nakup škatel.

Ga. Benčič je rekla, da je za predmet angleški jezik preobsežen DZ in da ga ne
rešijo vsega.
Ga. Gomizelj je pojasnila, da imajo ob izbranem DZ otroci vedno možnost, da
pogledajo stvari za nazaj, obenem se lahko tak DZ uporabi za dodatno gradivo.
Ga. Nadja Rodman Koradin je dodala, da v 4. razredu otroci niso še dovolj
samostojni, nekateri imajo težave z razumevanjem in jim je to v pomoč.
Predsednica je dala na glasovanje najvišji možni znesek za posamezni razred po
predlogu:
1. razred
2. razred

3. razred
4. razred
5. razred

47,50 €
40,00 €
49,00 €
61,00 €
47, 45€

Svet staršev je z vsemi glasovi ZA sprejel sklep, da se upoštevajo
predlagane cene po seznamu od 1. – 5. razreda.
Glede na predlog strokovnih aktivov za najvišjo možno ceno od 6. - 9. razreda
je Svet staršev sprejel sklep za naslednje najvišje možne cene:
6.
7.
8.
9.

razred
razred
razred
razred

32,05 €
32,05 €
42, 97 €
32,05 €

Ga. Kovač je prosila za mnenje staršev o delitvi reklamnih gradiv med učenci.
Pravilnik je namreč dovoljeval, da se posreduje naročniške ponudbe, vendar se
ne sme favorizirati nobenega izmed ponudnikov.
Ga. ravnateljica je povedala, da se je o tem debatiralo že na jesenskem sestanku
Sveta staršev in je bilo rečeno, da se ne deli reklamnega materiala.
Ga. Trevisan je predlagala, da se gradivo da posameznemu učitelju in se o tem
pogovorijo v razredu.

Ga. Kopatin je povedala izkušnjo iz razreda svojega otroka. Učiteljica je
vprašala starše ali bi kdo želel imeti reklamno gradivo.

Ga. Nardin je predlagala, da se v matični šoli in po podružnicah uredi
informacijsko točko, kjer bi se nahajalo to gradivo.
Predlog so starši podprli s tem, da se na šolski spletni strani objavi, katere nove
ponudbe so prispele.
K točki 3
Vodja šolske prehrane ga. Barbara Kodelja Pavlin je predstavila analizo
prehrane otrok.
Šola je bila vključena tudi v evropski projekt Sheme šolskega sadja.
Ga. Trevisan je opazila, da otroci nimajo osnovnih navad, da bi se umirili pred
jedjo.
Ga. Barbara Kodelja Pavlin je povedala, da sicer nagovarjamo otroke, naj si
shranijo kruh, če ga ne pojedo za malico.
Za najljubšo jed so bile izbrane testenine z bolonjsko omako.
Ga. Semenič Anja je predlagala ogled filma Pedro Opeka, da bi se otroci
zavedali pomena hrane.
Ga. Barbara se je zahvalila kuhinji za pripravo okusnih in dobrih jedi.
K točki 4
Ga. ravnateljica je povedala, da naša šola ni bila izbrana za izvajanje poletne
šole v naravi v CŠOD.
Novost je predstavljal Sklep o financiranju obsega dejavnosti v letu 2014, ki ga
je šola prejela aprila 2014.
Stroški šole bi se morali gibati v okviru tega sklepa. Na podlagi Sklepa je Svet
šole že sprejel finančni in kadrovski načrt.
K točki 5
Ga. Kopatin je zastavila vprašanje ali se je šola udeležila dogodka v Planici?

Ga. ravnateljica je povedala, da nam zavarovalnica vsako leto ponudi možnost
brezplačnega obiska prireditve, za določeno število otrok.
Ga. Furlan je bila mnenja, da se ji ni zdel korekten postopek za izbor
udeležencev.
Ga. Nardin je predlagala, da se z žrebom določi udeležence za ogled dogodka v
Planici.
Ga. Škrlj je bila mnenja, da šola daje prevelik poudarek košarki.
Ga. Nardin bi želela večji poudarek na atletiki. Predlagala je tudi, da bi bile
plesne priprave na Valeto v okviru predmeta športna vzgoja.
Ga. Helena Ferjančič je povedala, da bi moral biti izbirni predmet ples
predstavljen kot priprava na valeto in bi tako imeli zagotovljen vpis.
Ga. ravnateljica je povedala, da je o izbirnem predmetu že razmišljala, vendar ni
bil nihče vpisan. Za naprej bo razmišljala v predlagani smeri.
Ga. Benčič je predlagala, da bi imeli vsi otroci možnost sodelovanja v atletiki.
Ga. ravnateljica je odgovorila, da se časovno to ne bi izšlo.
Ga. Nardin je vprašala ali bi bila možnost, da bi v prvi triadi sodeloval športni
pedagog pri prepoznavanju sposobnosti otrok?
Ga. Nadja Rodman Koradin je povedala, da se otroke testira pred atletskim
tekmovanjem.
Ga. Trevisan je predlagala, da se otroke najprej vpraša ali bi se želel kdo
udeležiti atletskega tekmovanja.
Ga. Kopatin je dejala, da je športni dan verjetno napačno zastavljen, saj je to
tekmovanje.
Ga. Jana Premrl je predlagala ,da bi bil ta dan organiziran za prvi in drugi razred
v istem dnevu, potem za tretji in četrti posebej. V bistvu, da bi bile organizirane
manjše skupine otrok.
Ravnateljica je rekla, da bo premislila o tem predlogu in se posvetovala s
športnimi pedagogi.
K točki 6

Ga. ravnateljica je povedala , da je bil na javnem razpisu za Aktivne počitnice v
Občini Vipava izbran drug prijavitelj kot lani. Dogajanje se bo odvijalo v
Kampu Tura v več terminih: 30.06 - 04.07., 07.07 – 11.07., 18.08. – 22.08.,
25.08. – 29.08.
Go. Marc je zanimalo, kako je z načrtovanjem izmenjave učencev?
Ga. ravnateljica je povedala, da šola še ni uspela navezati stikov.
Na Kampu Tura naj bi bilo organizirano druženje sedmih prostovoljcev z otroki
iz Lumbana.
Ga. Furlan je še povedala, da je šola organizirala predavanje za starše o
nevarnostih interneta, a je bilo prisotnih več učiteljev kot staršev. Ni se ji zdelo
primerno, da se starši niso udeležili predavanja za starše.

Zapisala:

Predsednica Sveta staršev:

Mateja Koritnik

Nataša Nardin

