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ZAPISNIK
4. sestanka SVETA STARSEV 05 Wane Clnxln:4
ki je potekal v torelt 29. maja 2012, ob 18. uri
v veinamenskem prostoru OS na Loici 1
Prlsotne je pozdravil predsednik Sveta starsev, gospod Bojan Kovat, in ugotovil
sklepdnost. Opraviieno odsotni so bili: gospod Borut Groiidar, gospa lYojca Krisch,
gospa Mateja Oven, gospod Peter Hofevar, gospod Vinko Bizjak in gospa lvlaja
Ledinek. Odsotni so bili tudi gospa Nevenka Kocijanfia, gospa Romana l4iftii, gospa
Ana I\4arija Svajger in Dusan Dobrovoljc.
Lista s podpisi prisotnih dlanov je priloga arhivskemu delu zapisnika.
Predlagal je naslednji dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta starsev.
2, Diferenciacija pouka - oblikovanje mnenja za Svet sole,
3. Ponudba nadstandardnih dejavnosti za naslednje iolsko leto.
4, Delovni zvezki v solskem letu 2012/13.
5, Razno (prito;bena komisija).

1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta stariev
Predsednik Sveta stariev, gospod Bojan Kovaf, je na kratko preletel zapisnik in
pregledal sklepe. Prisotni alani na zapisnik 3. sestanka niso imeli pripomb.

2, Diferenciacija pouka - oblikovanje mnenja za Svet Sole
Ravnateljica, gospa mag. Polonca Surca Gerdina, je pripravila Predlog za izvajanje

diferenciacije pouka v OS Ivana Cankarja v iolskem letu 2012/13, Predlog je
pripravila na podlagi veljavne zakonodaje, ki pa se lahko do zadetka septembra 5e
spremeni. Notranjo diferenciacijo bomo izvajali od 1. do g. razreda pri vseh
predmetih in pri drugih oblikah organiziranega dela z udenci. Uditelj bo sam presodil,
kdaj je to potrebno. Fleksibilno diferenciacijo bomo izvajali v 4.,5.,6. in 7. razredu
pri sloveniiini, tujem jeziku in matematiki. V 4. razredu naj bi priieli z diferenciacuo
v mesecu aprilu tekodega Solskega leta. Letos smo to prviE tudi izpeljali in dodatno v
4. razredu poufuje gospa Kristan. V 5. razredu bomo zaieli s fleksibilno diferenciacijo
Ze septembra, kakor delamo tudi :e Jetos. V 8, in 9. razredu bomo izvajali notranjo
diferenciacijo pri slovenskem in angleikem jeziku ter matematiki. V 8. razredu bomo
pri slovenskem jeziku iz Stirih oddelkov oblikovali 7, v 9. razredu pa iz keh oddelkov
5 heterogenih skupin. Skokovni aldiv slavistov meni, da bodo vsi uaenci v manjiih
heterogenih skupinah vea pridobili. Tak naiin se je pokazal za zelo dober. Pri
angleikem jeziku in matematiki pa bodo v 8. in g. razredu izvajali disti nivojski pouk.
Uiitelji so na podlagi uinega uspeha ufenca pri posameznih predmetih predlagali
razvrstitev udencev v nivoje. Otroci so domov:e odnesli obvestila z razvrstitvijo in z

izborom izbirnih predmetov. StarBi lahko do 31. maja 2012 podate pisne utemeljitve,
de se z izbranim nivojem ne strinjate.
Starie so zanimali rezultatj pri nacionalnem preverjanju znanja. Ravnateljica je
povedala, da za 6. razred de nima podatkov, za 9. razred pa samo slovensko
povpredje, ki pa je pri slovenskem jezlku 54 %, pri matematiki 51 % , pri dr:avljanski
\.zgoji in etiki pa 58 %.
alanl Sveta star5ev na ravnateljidino razlago niso imeli ne pripomb, ne dodatnih
vpraianj/ saj je bila razlaga jasno in jedrnato pripravljena.

SKLEP: alani Sveta stariev so se strinjali
Solskem letu 2012l13.
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predlagano diferenciacijo pouka v

3, Ponudba nadstandardnih dejavnosti za naslednje Solsko leto
Ponudbo nadstandardnega programa interesnih dejavnosti flani Svet star(ev po poiti
niso prejeli, zato ga je gospa ravnateljica predstavila na sestanku. V ponudbi so
dejavnosti, ki so plailjive s strani starEev, ponekod v celoti, drugje pa Ie material.
Svet starSev mora oblikovati mnenje za Svet gole, ki program potrdi in ta mora biti
objavljen v Solski publikacijl. Ravnateljica, gospa Po,onca Surca Gerdina, je povedala,
da je izbor skoraj enak lanskemu, tudi cene so ostale nespremenjene. Pri plesu
ostajata Plesno mesto in Plesna iola Urska, plesna Sola PETER PAN pa tudi, de bo
dovolj interesa. V letosnjem letu ga ni bilo. Otroci bodo dobili broiure s ponudbo

interesnih dejavnosti in na podlagi zbranih prijav bomo obllkovali skupine. Pri
dejavnostih, kjer prijav ne bo oziroma jih bo premalo, dejavnosti ne bomo izvajali.
Uaenci 2. in 7. razreda bodo odsli v center iolskih in obsolskih dejavnosti, v 3.
razredu bom izvajali teiaj plavanja, medtem ko ga v 2. razredu predvidoma ne bo.
Starii :elijo med ponudbo v naslednjem letu nogomet za defke in pa Sahovski
krozek. Gospa ravnateljica je obljubila, da se bo potrudila in poskusala to udencem
omogofiti.
SKLEP: Prisotni alani Sveta stariev so se s ponudbo nadstandardnega programa za
naslednje iolsko leto 2012/13 strinjali.

4. Delovni zvezki v Solskem letu 2OL2lL3

od 1. do 9. razreda sta pripravili skrbnici udbeniikega
sklada in vsi alani Sveta stariev so jih dobili kot ostalo gradivo po e-poiti.
Ravnateljica je povedala, da so strokovni aktivi poskuSali biti zelo racionalni in so
predlagali res le tlste delovne zvezke, ki jih nujno potrebujejo pri svojem delu in jih
udenci tudi resijo. Ministrstvo za Solstvo je :e pred dvema letoma odloditev za
potrditev delovnih zvezkov preloZilo na ramena starsev in tako je na stariih, da
Sezname delovnih zvezkov

predlagane delovne zvezke potrdi.
Starii so bili mnenja, da je v f. in 2. razredu koliiinsko preved delovnih zvezkov. Pri
vseh predmetih so pa dva ali celo trije deli, to pa zato, da ni preteika torba. Gospa
Smrekar, zaposlena na ioli v Logatcu, je povedala, da smo v primerjavi z njihovo iolo
zelo dragi. Delovni zvezek za 9. razred so pri nas skoraj za 100o/o dra\i od njihovih.
S tem se je strinjala tudi gospa Petrovait, prav tako ufiteljica, kl je povedala, da na
njihovi ioli delovnih zvezkov za okolje v I. triletju nimajo.

Ravnateljica je povedala, da so pri 9. razredu idali delovni zvezek za biologijo in s
tem se stroiek za starie za 13,90€ zni1a. V 8. razredu pa so dodali delavni zvezek za
fiziko.
cospod Kovat je povedal, da se je o delovnih zvezkih veliko diskutiralo tudi na
sestanku Zveze aktivov Sveta star<ev. lvleni, da je predlog narejen strokovno, starii
pa se o cenah ne morejo odloiati, ker nanje nimajo vpliva. Ministrstvo bi moralo
bi odlodili, katere uabenike in delovne zvezke naj bi
doloditi strokovnjake in
uporabljali, in to naj bi veljalo za vse javne Sole. l4enil je tudi, da predlog podpremo,
istoiasno pa preko zveze aktivov Sveta stariev nekaj naredimo glede tega. Jeseni bo
pripravljena tudi baza podatkov o cenah in izboru delovnih zvezkov po solah.
Gospa Kotnik je menila, da se pogovarjamo samo o ceni, nihde pa ne komentira
vsebine. Uaitelji vedetno vedo, zakaj so se tako odloaili in kaj potrebujejo.
Ravnateljlca je povedala, da smo pri izbiri dolodenega delovnega zvezka vezani tudi
na udbenik, ki ga dopolnjuje, le tega pa nabavimo enkrat in to za vsaj 10 let.
Starii so se odlodili, naj bo v I. trilequ dana moznost izbire delovnega zvezka
Rafunanje je igra, ostalo pa se 5e enkrat pregleda in ugotovi, fe je mogofe ie kaj
zmanjSati.
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SKLEP: Prisotni ilani Sveta starSev so se s ponudbo delovnih zvezkov za posamezne
azrede za Solsko leto 2012113 strinjali s pripombo, naj strokovni aktivi 1. trileqa
vseeno ie enkrat pregledajo, de se da ie kaj izloditi.

5.

Razno

Gospa ravnateljica je povedala, da so bile iz sredstev Solskega sklada pokrite razlidne
dejavnosti in zato so bili strogki na poloznicah za starie ni:ji. Nekateri razredi so to:e
izkoristili, drugi pa 5e bodo do konca Solskega leia. 0bdna zbornica Vrhnika je
nakazala 300,00 EUR, s katerimi smo pokrili stroike dejavnosti utencem, katerim jih
starii ne rnorejo plaiati.
Septembra potefe rok Prito:beni komisiji in potrebno je izbrati tri starge, ki bi bili
pripravljeni v njej sodelovati. Komisija se sestavlja po potrebi, a po dosedanjih
izkuinjah najvef enkrat na leto. S strani stariev bodo v komisiji gospa Agata
Smrekar, gospa l4ateja Bole in gospa Valerija Kotnik. Mandat komisije je 4 leta.
Gospa ravnateljica je povedala, da se utencev letosnjega 5. razreda ob prehodu v 6.
razred ne bo delilo. Danes pa je dobila podatek, da v Kranjski Gori prenavljajo
depandanso NIKA in da smo prvi v vrsti za bivanje pd njih,
Gospod Bojan Kovai se je prisotnim alanom Sveta stariev in vsem ostalim zahvalil za
udeleibo in s sestankom zakljuail ob 19.30 uri.
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