ZAPISNIK
2. sestanka SVETA STARŠEV OŠ IVANA CANKARJA,
ki je potekal v torek, 22. 4. 2008,
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: g. Boštjan Pevec, ga. Alma
Nadlišek, ga. Ana Marija Švajger, g. Janez Jereb, g. Mitja Vidrih, ga. Maja Ravbar
Lampič in g. Simon Gerdina. Odsotni so bili tudi: ga. Viktorija Mrzelj, g. Ludvik Filipič,
ga. Jana Kustec, ga. Jana Weiss, g. Miran Garafolj, g. Vili Granda 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 2007 ni bilo pripomb.
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je menil, da mora podati nekaj dopolnil na vprašanja,
ki na zadnjem sestanku niso bila v celoti odgovorjena.
Tekmovanje za Cankarjevo priznanje je bilo uspešno izpeljano, čeprav v začetku leta
ni bilo točno znano ali sploh bo.
Šolske prevoze za smer Zaplana smo uredili. Težave obstajajo še vedno na avtobusu,
ki odpelje izpred šole ob 14.15. Ta avtobus je vedno zelo poln in sicer zato, ker
predvsem učenci višjih razredov ostajajo v šoli oziroma na Vrhniki, čeprav nimajo
nikakršnih šolskih obveznosti; avtobus ob 13.05 uri pa vozi skoraj prazen.
Na sestanku se je pojavilo tudi vprašanje, kaj je s šolskim skladom. V gradivu, ki so
ga člani prejeli skupaj z vabilom, je pregled sredstev na kontu Šolski sklad na dan 31.
12. 2007. Šolski sklad je bil ustanovljen leta 2003 in večina tedanjih članov ni v
sedanji sestavi Sveta staršev. Med prisotne člane smo razdelili Sklep o ustanovitvi
šolskega sklada in Pravila šolskega sklada, vsi člani, ki jih na sestanku ni bilo, bodo
dobili dodatno gradivo po pošti skupaj z zapisnikom. Če starši želite, da sklad
ponovno zaživi, preglejte gradivo in ga na uvodnem sestanku v naslednjem šolskem
letu ponovno ustanovite. V izvršnem odboru so člani sveta staršev, zato razmislite,
kdo je pripravljen sodelovati.
Po sklepu 1. seje Sveta staršev smo od zbranega starega papirja nakazali 20 % - to
je 978,95 € na Zbirni center za humanitarno pomoč občine Železniki.
2. Diferenciacija pouka – oblikovanje mnenja za Svet šole
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je na podlagi 40. člena Zakona o osnovni šoli pripravil
Predlog za izvajanje diferenciacije pouka v OŠ Ivana Cankarja v šolskem letu
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2008/09 (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. V 8.
in 9. razredu bomo izvajali nivojski pouk pri slovenskem in angleškem jeziku ter
matematiki in sicer v 8. razredu pri 95 učencih v 6 skupinah, v 9. razredu pa pri 113
učencih v 7 skupinah. Učitelji so na podlagi učnega uspeha učenca pri posameznih
predmetih predlagali razvrstitev učencev v nivoje. Povedal je, kako je skupine sestavil
in kakšne kombinacije je pri tem upošteval. Člani Sveta staršev na ravnateljevo
razlago niso imeli ne pripomb ne dodatnih vprašanj, saj je bila razlaga jasno in
jedrnato pripravljena.
SKLEP: Predlagani Predlog za izvajanje diferenciacije pouka v OŠ Ivana Cankarja v
šolskem letu 2008/09 so prisotni člani Sveta staršev soglasno sprejeli.
3. Predlog ponudbe interesnih dejavnosti za naslednje šolsko leto
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je pripravil predlog ponudbe interesnih dejavnosti za
šolsko leto 2008/09 (priloga). Ponudba je razdeljena na program A, ki ga financira
MŠŠ in se deli na razredno stopnjo, dejavnosti v ŠPP, na podružnico Drenov Grič in
predmetno stopnjo. Program B je nadstandardni, financirajo ga starši in ustanovitelj,
zanj je potreben sklep Sveta staršev in Sveta šole. Kot vsa leta doslej bodo učenci
tudi v začetku prihodnjega šolskega leta dobili posebne zloženke s podrobnejšo
ponudbo interesnih dejavnosti v vseh programih in skupaj s starši se bodo odločili za
dejavnosti, ki jim najbolj ustrezajo.
Na predlog gospe Gabrijelčič se v B program doda pod številko 25 - Glina za učence
6. in 7. razreda s plačilom 10 € na udeleženca. Predstavnico staršev šole s
prilagojenim programom je zanimalo, če se njihovi otroci lahko udeležijo tudi
interesnih dejavnosti v redni šoli in odgovor je da.
SKLEP: Predlog ponudbe interesnih dejavnosti za šolsko leto 2008/09 so prisotni
člani Sveta staršev soglasno podprli s tem, da se program B dopolni s številko 25 –
glina za učence 6. in 7. razreda s plačilom 10 € na učenca.
4. Izvolitev predstavnikov Sveta staršev v Svet šole
Predsednica Sveta staršev, gospa Ksenija Južnič, je povedala, da 15. maja 2008
poteče mandat sedanjim članom Sveta šole. Po novem bo sestavljen iz 9 članov in ne
več iz 11. Trije bodo predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki zaposlenih in trije
predstavniki staršev, s tem da morata biti dva člana iz matične šole in en iz
podružnične šole Drenov Grič. Predlagamo, da se izvoli starše, predstavnike nižjih
razredov, da bodo lahko člani ves mandat, ki traja 4 leta.
SKLEP:
Svet staršev bodo v naslednjem štiriletnem mandatu v Svetu šole zastopali:
gospa Mojca Krisch
gospa Vesna Mrak
gospod Aleš Hribar
Sklep je bil soglasno sprejet.
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5. Pobude in predlogi staršev
Izbirni predmeti za 7., 8. in 9. razred so v postopku izbiranja je povedal gospod
Sodja. Način izbiranja je letos bistveno drugačen od prejšnjih let. Učenci lahko
izbirajo med dvema ali tremi urami izbirnih predmetov tedensko. Tistim učencem, ki
obiskujejo Glasbeno šolo s predpisanim programom ni potrebno izbrati nobenega
dodatnega predmeta, če si to ne želijo. Ugotovili smo, da takih učencev praktično ni;
od 300 učencev jih samo 5 ni izbralo nobenega izbirnega predmeta, čeprav vemo, da
glasbeno šolo obiskuje precej več naših otrok.
Ravnatelj, gospod Sodja, je povedal, da je pripravil predlog Hišnega reda, ki bo pričel
veljati s 1. 9. 2008. Vsebuje nabor pravil oziroma dogovorov, katere bodo morali
upoštevati tako učenci, kot tudi vsi zaposleni na šoli. Skupaj s pomočniki in po aktivih
so ga dodelali, starše pa prosi, da skupaj z razrednikom razreda, katerega
predstavniki so, skličejo roditeljske sestanke in vsem staršem hišni red predstavijo.
Na podlagi zapisnikov iz teh sestankov, bomo predlog hišnega reda popravili oziroma
dopolnili. Vendar tudi po podpisu še ne bo dokončen, še vedno se ga bo dalo
dopolnjevati in spreminjati. Učenci bodo na temo hišnega reda pri različnih predmetih
izdelali serijo plakatov, kjer ga bodo predstavili tudi likovno, v stripu, …. Starši so
predlagali, da se pod 5 alinejo
6. točke Učenec in strokovni delavec naše šole:
- ne preklinja in ne izvaja nobenega verbalnega, fizičnega ali psihičnega nasilja na
sošolci oziroma kolegi doda učitelja nad učenci in obratno.
Gospa Južnič je povedala, da je morala kot predsednica Sveta staršev oceniti
ravnatelja in da je dala oceno zelo uspešno.
Starše je zanimalo, kdo bo naslednje šolsko leto učil v 1. razredu na podružnični šoli
in kaj je z garderobnimi omaricami na šoli predmetne stopnje. Ravnatelj je povedal,
da bo na Drenovem Griču v 1. razredu zelo verjetno učila gospa Katarina Lenarčič –
več bo znano do konca šolskega leta.
Od ustanovitelja bomo dobili sredstva za ureditev terase in oken v starem delu šole
na Lošci 1, če bo kaj sredstev ostalo bodo namenjena omaricam. Morda bi del
denarja lahko namenili od zbiralnih akcij starega papirja. Starši so predlagali bazar s
stojnicami izdelkov učencev, morda tudi s sredstvi sponzorjev. Vsem večjim
trgovskim hišam na Vrhniki (Spar, Hofer, Mercator,..) se pošlje dopis s prošnjo naj
prispevajo del sredstev.
Predstavnike staršev iz 5. razredov je zanimalo, kaj bo s šolo v naravi in s prehodom
slovensko-hrvaške meje. Od roditeljskega sestanka v mesecu marcu so naš južni
sosedje uvedli nove predpisa glede prehoda meje za mladoletne otroke brez
spremstva staršev. Ali bo šola pripravila skupinske sezname oziroma ali morajo to
starši sami urejati. Za vse bo poskrbela šola in do odhoda otrok v šolo v naravi se bo
sprejeti predpis verjetno še spremenil. Starši bodo o vsem pravočasno obveščeni.
Gospa Južnič se je prisotnim članom Sveta staršev in vsem ostalim zahvalila za
udeležbo in zaključila s sestankom ob 19.45 uri.

Zapisala:
Marinka Švigelj

Predsednica Sveta staršev:
Ksenija Južnič
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