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Številka: 900-4/2018-4
Datum: 05.06.2018
ZAPISNIK
3. redne seje Sveta staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid, z dne 05.06.2018, ob 18.00 uri v
zbornici šole
Prisotni člani sveta:
Valentina Urbančič, Katarina Mole, Tanja Mašera, Katja Černuta, Boštjan Bobič Zabreščak, Bine
Kurinčič (namestnik Marjete Uršič Fratina), Peter Kanalec, Vasja Obid, Mojca Kalčič, Katja Bajt,
Veronika Leban, Jerneja Berginc.
Odsotni: Dejan Luzar, Metka Kravanja, Bernarda Jarc, Darija Hauptman Zavec, Petra Danjelič,
Miranda Lesjak, Enisa Bizjak.
Drugi prisotni: ravnateljica Melita Jakelj, Simon Skočir, Nina Levpušček Melinc.
Sestanek je vodil predsednik Boštjan Bobič Zabreščak.

Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnika druge redne seje, 900-4/2018-2.
3. Podajanje soglasja k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv za
šolsko leto 2018/19.
4. Seznanitev s predlogi o izvedbi razširjenega in nadstandardnega programa za šolsko leto
2018/19.
5. Poročila (Predstavniki oddelkov, UO šolskega sklada, predstavnik sveta zavoda,
predstavnik za prehrano, predstavnik Aktiva).
6. Aktualna problematika ter predlogi in pobude iz oddelkov.
7. Razno (Stavka, Ugotavljanje delovne uspešnosti, mandat UO šolskega sklada).

Zapis sestanka:
AD1.) Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Predsednik ugotovi sklepčnost in predlaga, da se sestanek nadaljuje po priloženem dnevnem
redu. Po opravljenem javnem glasovanju člani in članice soglasno sprejmejo sklep:
20. Sprejme se dnevni red.
AD2.) Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
Predsednik da na glasovanje potrditev zapisnika 2. redne seje. Po opravljenem javnem glasovanju
člani in članice z večino glasov sprejmejo sklep:
21. Potrdi se zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 900-4/2018-2.
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AD3.) Podajanje soglasja k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih
gradiv za šolsko leto 2018/19.
Besedo dobi skrbnica učbeniškega sklada Nina Levpušček Melinc, ki najprej predstavi učbeniški
sklad. Pove, da je naša šola glede na slovensko povprečje cen za DZ v vseh razredih pod
povprečjem, razen v 4. in 8. razredu, kjer smo nad povprečjem.
Predstavnik staršev izpostavi, da je bila ura predstavitve učbenikov in DZ prezgodnja (ob 16h), kar
je po njegovem razlog za zelo nizko udeležbo. Predlaga, da se v naslednjem letu uro prilagodi oz.
se prestavi na poznejšo uro.
Na vprašanje zakaj se DZ za angleški jezik ne prestavi v učbeniški sklad, skrbnica učbeniškega
skalda odgovori, da to ni mogoče, ker učenci vanj pišejo. Ravnateljica predstavi utemeljitev aktiva
anglistk zakaj so izbrale prav ta komplet. Zagovarjajo, da je atraktiven, strokoven, da pokriva vse
štiri komponente, ki naj bi jih učenci osvojili. Cena je utemeljena s tem, da se en komplet uporablja
v dveh razredih, kar predstavlja znižanje stroškov za starše. Od devetih lekcij v 4. razredu
predelajo 3, v 5. razredu pa 6 lekcij.
V splošni razpravi predstavniki oddelkov izrazijo zaupanje v strokovno izbiro delovnih zvezkov, ter
njihovo kvaliteto. Tudi cena posameznega delovnega zvezka je sprejemljiva vendar, ko govorimo
o finančnem izdatku, kjer so poleg delovnih zvezkov zajeti še šolski pripomočki, copati, torba, ipd.
je slika drugačna. Skupaj si bomo prizadevali poiskati rešitev, da bi bila finančna obremenitev
staršev v najbolj izpostavljenih oddelkih čim manjša. Po opravljeni razpravi se sprejme sklep:
22. Svet staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid podaja soglasje k predlogu skupnim
nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po razredih za šolsko leto
2018/2019, ki so bile potrjene s strani strokovnih aktivov šole.
AD4.) Seznanitev s predlogi o izvedbi razširjenega in nadstandardnega programa za šolsko
leto 2018/19
Ravnateljica predstavi predlog razširjenega in nadstandardnega programa.
V šol. letu 2018/19 bo šolo obiskovalo 348 učencev, skupaj bo 20 oddelkov in 54 prvošolcev.
• Dejavnosti. Pri izvedbi šolskih dejavnosti iz obveznega ali razširjenega programa so
plačljivi prevozi in vstopnine. Natančen razpored vsebin in izvedbe bo zapisan v LDN, ki se
ga potrjuje na prvi redni seji sveta staršev v septembru.
• Strošek na učenca. Ravnateljica predstavi razpredelnico za centralno šolo, kjer so
prikazani stroški šole v naravi, prevozov, vstopnin, ipd. za posamezen oddelek. Iz
razpredelnice je razvidna višina sredstev, ki jih namenjamo starši za izvedbo obveznega in
razširjenega programa.
• Razširjen program.
o Šola v naravi in tabori. Tudi za prihodnje šolsko leto se planira dve šoli v naravi.
Poletna šola v naravi bo tradicionalno v Piranu, medtem ko se lokacija za zimsko še
išče. Prošnja po gostovanju v CŠOD Kranjska gora je bila zavrnjena. Tabori se
bodo izvedli v CŠOD Kavka za nižje in višje razrede.
o Nagradni izleti: Slavčkov izlet, Zlati značkarji, nagrajeni učenci.
o Izmenjave: Mešani pevski zbor in gledališki klub.
o Tekmovanja iz znanja in športa.
o Interesne dejavnosti: Popestrimo šolo.
AD5.) Poročila (Predstavniki oddelkov, UO šolskega sklada, predstavnik sveta zavoda,
predstavnik za prehrano, predstavnik Aktiva).
• Predstavnica 7.b se zahvaljuje razredniku za njegovo nesebično in preudarno delo.
Poudari, da si takšno sodelovanje želi tudi v prihodnje.
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Predstavnik šolske sklada. Predstavnik UO šolskega sklada pove, da so v letošnjem
šolskem letu zbrana sredstva namenili redkim ekonomsko šibkim učencem, saj ni novih
vlog. Omeni se, da se aktualnemu UO sklada izteka mandat in da je čas, za zbiranje
predlogov o članstvu. Za lažje in transparentnejše delovanje UO sklada so bila sprejeta
nova Pravila delovanja sklada.
Ravnateljica potrdi daljšo odsotnost predstavnice šole v UO sklada. Svetu staršev predloži
predlog nadomestnega člana s strani sveta zavoda. Po opravljeni razpravi članice in člani
na javnem glasovanju soglasno sprejmejo sklepa:

23. Svet staršev za nadomestnega člana v upravni odbor sklada imenuje Urško Mlekuž
Vončina, kot predstavnico šole.

•

•

Predstavnik v svetu zavoda. Predstavnik v UO šolskega sklada pove, da so se sestali na
eni seji, kjer so obravnavali finančne tokove, bilanco stanja in kam gre presežek sredstev.
Občinski svet je njihovo poročilo potrdil.
Predstavnik Aktiva. V letošnjem šolskem letu so bile izvedene dve redne seje in seminar iz
delovanja in upravljanja šolskega sklada. Na rednih sejah se je govorilo o aktualni tematiki.
Na zadnji seji je bil poudarek na zbiranju skupnih nabavnih cen delovnih zvezkov zaradi
spremembe modela zbiranja podatkov.

AD6.) Aktualna problematika ter predlogi in pobude iz oddelkov.
- Smast: še vedno je problem z ustavljanjem šolskega kombija v Ladrah. Pomočnik
ravnateljice pove, da se bodo sestali predstavniki šole, Avriga in občinski redar, da skupaj
na terenu poiščejo varno točko, kjer bi otroci lahko vstopali na kombi. Ravnateljica pove, da
sedaj šofer ustavlja na sredini mosta, da zapre promet, da otroci lahko varno
vstopijo/izstopijo iz kombija.
- Angleški jezik na podružnicah: problem predstavljajo t.i. blok ure, ki so za otroke po eni
strani (pre)naporne, po drugi strani pa je potem cel teden premora do naslednje ure.
Problem je tudi, če učenec zaradi bolezni izostane od pouka in je potem premor kar 2
tedna. Pomočnik ravnateljice pove, da se bodo v naslednjem šolskem letu potrudili, da bi
pouk angleškega jezika tudi na podružnicah potekal v dveh ločenih urah.
- Nivojski pouk. Ravnateljica skupaj s pomočnikom pojasnita, da se takšen način poučevanja
ne izvaja. Izvaja se le delo v skupinah, kjer pa učenci ne izbirajo svoje skupine.
- V okviru reševanja bralne pismenosti sta ravnateljica in pomočnik naprošena za pregled in
smiselnost vpeljave projekta OBJEM, ki ga vodi Zavod RS za šolstvo in MIZŠ.
AD7.) Razno (Stavka, Ugotavljanje delovne uspešnosti, mandat UO šolskega sklada).
• Stavka. Članice in člane je zanimal podatek o številčnosti otrok na dan izvedbe druge
stavke.
• Slavnostna seja. Ravnateljica pohvali izvedbo slavnostne seje v torek, 29.5.2018 in
predvsem predstavnike šolskega parlamenta, ki so pripravili zanimivo sejo. Zahvalo za
povabilo izrazi tudi predsednik sveta staršev.

Seja sveta staršev je bila zaključen ob 20.00 uri.
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Zapisala:

Predsednik Sveta Staršev OŠ
Simona Gregorčiča Kobarid:

Katja Bajt

Boštjan Bobič Zabreščak

Pregled sprejetih sklepov Sveta staršev:
20. Sprejme se dnevni red.
21. Potrdi se zapisnik 2. redne seje Sveta staršev 900-4/2018-2.
22. Svet staršev OŠ Simona Gregorčiča Kobarid podaja soglasje k predlogu skupnim
nabavnim cenam delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po razredih za šolsko leto
2018/2019, ki so bile potrjene s strani strokovnih aktivov šole.
23. Svet staršev za nadomestnega člana v upravni odbor sklada imenuje Urško Mlekuž
Vončina, kot predstavnico šole.

Priloge:

Vabilo
Seznam prisotnosti
Sklep 900-4/2018-5
Sklep 900-4/2018-6
______________________________________________________________Konec zapisnika__
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