OŠ BLANCA
ZAPISNIK
št. 013-257/2016
1. seje sveta staršev v š. l. 2016/2017, ki je bila v ponedeljek, 26. septembra 2016 ob
17. uri, v učilnici kemije.
Prisotni vsi člani sveta staršev:

Jože Županc, Helena Stritar, Petra Županc, Maja
Slemenšek, Milena Bahčič, Anton Perc, Polona
Starič (lista prisotnosti je priloga tega zapisnika)

Odsotna:

Miroslava Kranjec Mirt

Ostali vabljeni:

Vincenc Frece,
zapisnikarica

ravnatelj

in

Gabrijela

Lisec,

Sejo je sklical g. ravnatelj, mag. Vincenc Frece, vodila pa jo je predsednica sveta Petra
Županc.
DNEVNI RED:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnika 2. seje v š. l. 15/16
Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda
Razprava o poročilu o delu za šolsko leto 2015/2016
Mnenje glede LDN za šolsko leto 2016/2017
Prometno situacija pri šoli oz. vrtcu
Predlogi, pobude
Razno
K točki 1
Predsednica sveta staršev je ugotovila, da je Svet staršev OŠ Blanca sklepčen ter
predstavila dnevni red. Člani sveta staršev so se odločili, da točko 3 obravnavajo po
točki 5.
K točki 2
Pregledali smo zapisnik 2. seje. Nanj ni bilo pripomb, zato je sprejet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sklep št. 1: Člani sveta staršev sprejmejo zapisnik 2. seje.
K točki 4
Ravnatelj je predstavil Poročilo o delu v šolskem letu 2015/2016, iz katerega je
razvidna realizacija LDN za šolsko leto. Načrt je bil realiziran glede na načrtovane
dejavnike.To poročilo je priloga tega zapisnika.
Starši pripomb na poročilo niso imeli.
K točki 5
Ravnatelj je predstavil predlog Letnega delovnega načrta za š. l. 2016/2017. Delovni
načrt določa vzgojno-izobraževalno in drugo delo po predmetniku in učnem načrtu,

interesne in druge dejavnosti, delo šolske knjižnice, aktivnosti za vključevanje šole v
okolje, aktivnosti za zdrav razvoj učencev, sodelovanje s starši, strokovno
izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z drugimi zavodi oz. organi
in organizacijami ter druge naloge. LDN je priloga tega zapisnika.
Pripombe oz. predlogi predstavnikov staršev:
- predstavnica 5. razreda je nezadovoljna s kombinacijo 5. in 7. razreda, v
razmislek ali bo v bodoče ta kombinacija ostala, ravnatelj odgovori, da je to
edina smiselna oz. možna; v kolikor bi kombinacijo spremenili, bi bila drugačna
kombinacija z velikim številom otrok, en oddelek pa bi bil z zelo majhnim
številom otrok,
- zadovoljni z jedilniki in zajtrkom.
Tudi letos bo potrebno na MIZŠ oddati vlogo za povečanje števila ur PB.
Ravnatelj je povedal, da je v šolskem koledarju za 2016/2017 191 dni pouka, po
zakonu pa jih je lahko le 190. Predlagal je, da imajo učenci 26. 4. 2017 še en počitniški
dan, ker je po šolskem koledarju v prvomajskih počitnicah samo eden. Starši so se s
predlogom strinjali.
Člani sveta staršev so se s predlogom LDN strinjali.
K točki 3
Aktualnemu Svetu zavoda OŠ Blanca 25. 10. 2016 poteče mandat. Svet zavoda je
sestavljen iz treh predstavnikov ustanovitelja, petih predstavnikov delavcev šole in treh
predstavnikov staršev.
Člani sveta staršev so predlagali Polono Starič in Miroslavo Kranjec Mirt, enega
predstavnika staršev pa bodo določili v vrtcu. Sledilo je javno glasovanje.
Sklep št. 2: V Svet zavoda OŠ Blanca sta kot predstavnika staršev soglasno
izvoljena Polona Starič in Miroslava Kranjec Mirt.
K točki 6
Ravnatelj je člane zopet seznanil o prometni situaciji pri šoli in vrtcu. Varnost otrok je
na prvem mestu, zato se člani strinjajo, da se cesta razširi in prestavi kozolec ter
obvesti svet zavoda, da pošlje dopis z zahtevo po ureditvi razmer direktno občinskemu
svetu.
K točki 7
Pripombe oz. predlogi predstavnikov staršev:
- pohvalili so učitelja Francija Krajnca, ki je med šolskimi počitnicami pripravljal
učence za državno tekmovanje v gorskem teku,
- paziti na težo šolskih torb, predlog, da berila imajo doma, v šoli pa dobijo
šolskega na klop, če je ta možnost,
- sprotno vpisovanje in preverjanje domačih nalog v eAsistentu,
- preveč domačih nalog pri učitelju Romanu Drstvenšku,
- pohvalili učiteljico Majdo Stopar za lanske kolesarje, poligon.
Letna šola v naravi v CŠOD Kavka bo le 3 dni zaradi zasedenosti terminov.

K točki 8
S strani staršev smo bili opozorjeni, da so se v šoli pojavile uši. Šola bo izvedla
potrebne ukrepe.
Seja je bila končana ob 18.55.

Gabrijela Lisec

Petra Županc

zapisnikarica

predsednica sveta staršev

