ZAPISNIK
3. sestanka SVETA STARŠEV OŠ IVANA CANKARJA,
ki je potekal v torek, 19. 5. 2009,
v večnamenskem prostoru OŠ na Lošci 1
Prisotne je pozdravila predsednica Sveta staršev, gospa Ksenija Južnič. Lista s podpisi
prisotnih članov je priloga arhivskemu delu zapisnika.
Opravičeno odsotni na sestanku Sveta staršev so bili: ga. Nevenka Kocijančič, ga.
Mojca Margon in ga. Maja Ravbar Lampič. Odsotni so bili tudi: ga. Alenka Živec, ga.
Kristina Koprivec, g. Andrej Marković, ga. Ana Marija Švajger, ga. Jana Kustec, g.
Dušan Dobrovoljc, g. Brane Brožič, ga. Marta Penko, g. Vili Granda, g. Mitja Vidrih, g.
Gregor Kovač in ga. Katja Fras.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev.
2. Diferenciacija pouka – oblikovanje mnenja za Svet šole
3. Predlog ponudbe interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto
4. Izvolitev predstavnikov Sveta staršev v Svet šole
5. Pobude in predlogi staršev.

1.

Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev

Predsednica Sveta staršev, gospa Ksenija Južnič je povedala, da na zadnji zapisnik
Sveta staršev, ki je bil 25. septembra 2008 ni bilo pripomb. Svet staršev se je nato
sestal še 8. januarja 2009 in oblikoval mnenja o posameznih kandidatih za ravnatelja.
Sklep k točki 1: Prisotni člani Sveta staršev so zapisnik z dne 25. 9. 2008 v zapisani
obliki soglasno potrdili.
2. Diferenciacija pouka – oblikovanje mnenja za Svet šole
Vršilka dolžnosti ravnatelja, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina se je ob nastopu nove
funkcije najprej predstavila staršem. Povedala je, da bo do konca letošnjega
šolskega leta še učila, od 1. septembra dalje bo opravljala samo še delo vršilke
dolžnosti ravnatelja. Predstavila je predlog za izvajanje diferenciacije pouka v OŠ
Ivana Cankarja v šolskem letu 2009/10 (priloga, ki so jo člani Sveta dobili skupaj z
vabilom). Iz predloga je razvidno, da bomo izvajali notranjo diferenciacijo od 1. do 9.
razreda pri vseh predmetih in pri drugih oblikah organiziranega dela z učenci.
Fleksibilno diferenciacijo bomo izvajali v 4., 5., 6. in 7. razredu pri slovenščini, tujem
jeziku in matematiki. 4. člen Pravilnika omogoča različne oblike diferenciacije pouka v
8. in 9. razredu, zato bomo v 9. razredu izvajali nivojski pouk pri slovenskem in
angleškem jeziku ter matematiki. V 8. razredu pa predlagamo pri matematiki nivojski
pouk, pri slovenskem in angleškem jeziku pa delno zunanjo diferenciacijo. Oblikovali
bi dve čisti A skupini in štiri združene skupine BC iz vsakega razreda posebej. Kriterij
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za razmestitev v skupino so doseženi standardi znanja. Učitelji so na podlagi učnega
uspeha učenca pri posameznih predmetih predlagali razvrstitev učencev v skupine.
Gospo Novljan Mišič je zanimalo, zakaj ni takih delitev tudi pri matematiki in zakaj ne
bi bile skupine združene tudi AB. Ugotovitev strokovnih delavcev je bila, da so
skupine A navadno zelo majhne, od 6 do 8 učencev, zato se z njimi lahko več naredi.
Učenci v skupini B bodo mogoče bolj motivirani, če bodo z njimi delali tudi zelo
uspešni učenci.
SKLEP k točki 2: Predlagani Predlog za izvajanje diferenciacije pouka v OŠ Ivana
Cankarja v šolskem letu 2009/10 so prisotni člani Sveta staršev soglasno sprejeli.
3. Ponudba interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto
Vršilka dolžnosti ravnatelja, gospa mag. Polonca Šurca Gerdina, je predstavila
predlog ponudbe interesnih dejavnosti za šolsko leto 2009/10 (priloga). Ponudba je
razdeljena na program A, ki ga financira MŠŠ, nadstandardni program B, ki ga
financirajo starši in ga morata potrditi Svet staršev in Svet šole. Kot vsa leta doslej
bodo učenci tudi v začetku prihodnjega šolskega leta dobili posebne zloženke s
podrobnejšo ponudbo interesnih dejavnosti v vseh programih.
SKLEP k točki 3: Predlog ponudbe interesnih dejavnosti za šolsko leto 2009/10 so
prisotni člani Sveta staršev soglasno podprli.
4. Predlog VZGOJNEGA NAČRTA šole
Vodja skupine za pripravo predloga Vzgojnega načrta šole je gospa Mari Dobnik
Žerjav, zato je predlog tudi predstavila. Člani sveta so predlog dobili skupaj z vabilom
(priloga). Minister za šolstvo je izdal priporočila, kaj naj vzgojni načrt vsebuje in tako
ga je skupina na naši šoli pripravila po svoji presoji. Cilji osnovnošolskega
izobraževanja so prepisani iz Zakona o osnovni šoli, sicer pa Vzgojni načrt vsebuje
temeljne vrednote in vzgojna načela, vzgojne dejavnosti in uresničevanje in
spremljanje uresničevanje vzgojnega načrta. Vrednote smo zbrali z anketiranjem
učencev, staršev in zaposlenih na šoli. Na podlagi Vzgojnega načrta šole morajo biti
do 1. septembra 2009 sprejeta Pravila šolskega reda. Če šole časovno ne morejo
izvesti procesa oblikovanja in sprejemanja Pravil šolskega reda na način, da bi
ustrezno sodelovali vsi – zaposleni, učenci in starši, je bolje, da ta proces umestijo v
LDN – operativni del VN, in pravila do 31. avgusta 09 pripravijo samo z izpisom iz
zakonodaje oz. starega Pravilnika o pravicah in dolžnostih ter pravil, ki na šoli že
delujejo.
Gospa Kos je povedala, da jo moti, da je vse le za otroke, kje so v tem načrtu učitelji.
Gospod Geohelli je bil mnenja, da so ga ob branju vzgojnega načrta prevevali mešani
občutki, ker vrednote, ki so v njem omenjene, izstopajo iz družbe, v kateri živimo in
kjer vladajo čisto druge vrednote. Zelo pomembno je sodelovanje s starši, ker mora
učitelj vedno vedeti, kaj se z otrokom dogaja. Lahko se spremenijo družinske oziroma
bivalne razmere (ločitev, smrt v družini …), ki zelo vplivajo na otroke in če takrat
zamudiš pravi trenutek, ga pozneje zelo težko nadoknadiš.
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Gospa Mrzelj je povedala, da so vrednote, ki so v načrtu napisane idealne, vendar na
našo različnost težko dosegljive. Nekateri starši imajo zelo slabe izkušnje s šolami. V
vzgojnem načrtu pogreša pozitivne sankcije – nagrade in s tem bi med otroki
vzpostavili pozitivno vzdušje.
Gospa Gabrijelčič je predlagala spletno učilnico oziroma forum, kjer bi lahko
sodelovali vsi starši. Večina staršev je bila mnenja, da bo med počitnicami zelo malo
odziva, oziroma, da to ni primeren čas, ko bi se dalo še kaj dosti narediti.
Gospod Kovač je povedal, da je to načrt za prihodnost, ki vsebuje vrednote, načela,
konkretne vzgojne dejavnosti in svetovanja staršem. Opredeliti je potrebno pohvalo,
vsi se bomo trudili za pozitivno mnenje in predvsem je to načrt za naprej, tako, da ga
bomo sproti dopolnjevali.
Gospa Mari Dobnik Žerjav je povedala, da je na voljo njen e-naslov
marica.dobnik@guest.arnes.si, kamor lahko vsak pošlje svoje mnenje, predlog … .
5. Predlog za novega predsednika sveta staršev
Predsednica, gospa Ksenija Južnič, je povedala, da iz osebnih razlogov odstopa z
mesta predsednice Sveta staršev in želi, da se imenuje novega, prav tako pa tudi
njegovega namestnika. Po krajši razpravi so se prisotni člani Sveta staršev na predlog
gospoda Bizjaka strinjali, da z imenovanjem počakajo do septembra. Prvi sestanek v
novem šolskem letu vedno skliče ravnatelj, imenovani bodo novi predstavniki
razredov in takrat se izmed njih izvoli predsednika in namestnika.
6. Pobude in predlogi staršev
Gospa Polonca Šurca Gerdina je povedala, da bodo v naslednjem tednu znani
rezultati nacionalnega preverjanja znanja za učence 6. in 9. razredov. Učenci si jih
bodo pogledali med poukom, starši pa se lahko oglasijo v šoli v sredo, 27. maja, od
16.30 ure dalje in pogledajo test svojega otroka.
Gospa Dular, predstavnica podružnične šole Drenov Grič je povedala, da želijo na
podružnični šoli nov grafoskop, ker nobeden od sedanjih treh ne dela. Glede na
visoko vročino in podstrešne učilnice želijo klime v razredih.
Gospod Bizjak je grafoskop obljubil, glede klime, pa bo potrebno počakati. Ker
predlog ni bil planiran za letošnje leto, bo težje izvedljiv, vendar se bomo potrudili.
Gospa Južnič se je prisotnim članom Sveta staršev in vsem ostalim zahvalila za
udeležbo in zaključila s sestankom ob 19.10 uri.

Zapisala:
Marinka Švigelj

Predsednica Sveta staršev:
Ksenija Južnič

3

