ZAPISNIK
seje sveta staršev v šolskem letu 2011/12, ki je bila v torek, 27. septembra 2011, ob 18.30 uri v zbornici šole.
PRISOTNI:

1. razred – Matej Zupan, 2. razred – Franci Bartolj, 3. razred – Damjana Papež, 4. a razred –
Tina Poreber, 4. b razred – Anica Možina, 5. razred – Marko Cizelj, 6. razred - Barbara Lokar, 7.
razred – Gregor Krivec, 8. a razred – Mojca Bevc, 8. b razred – Jože Žlembergar, 9. a razred Lea Despotovski Ketiš, 9. b razred – Mateja Košir, OE OŠPP - Marjeta Kotar, vrtec Deteljica –
Robert Gazvoda in Iztok Livk, ravnateljica Anica Marinčič

DNEVNI RED:
1. Predstavitev članov
2. Izvolitev predsednika
3. Poročilo za šolsko leto 2010/2011
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012
5. Razno

K 1. točki – PREDSTAVITEV ČLANOV
ravnateljica ga. Anica Marinčič je predstavila posamezne predstavnike staršev, prav tako tudi predstavnika
staršev OE OŠPP in vrtca Deteljica.

K 2. Točki – IZVOLITEV PREDSEDNIKA
ravnateljica ga. Anica Marinčič je predlagala, da se izvedejo volitve za predsednika sveta staršev. Soglasno je bil
predlagan g. Matej Zupan. Glasovanje je potekalo javno. Potrdili so ga vsi predstavniki staršev.

K 3. točki – POROČILO ZA ŠOLSKO LETO 2010/2011
poročila za vse enote, ki delujejo pod okriljem OŠ Mirna – to so OŠ, OŠPP ter vrtec Deteljica, smo dobili na dom
vsi predstavniki sveta staršev. Poročila zelo podrobno predstavljajo delo in dosežke v letu 2010/2011 za vse
enote. Poročilo je predstavila ga. Anica Marinčič. Seznanila nas je tudi z odločbo inšpekcije glede podov v 4
igralnicah v vrtcu Deteljica. Ker je bil pod v omenjenih igralnica slab, je pristojni inšpektor izdal odločbo po
kateri je bilo potrebno do 31.08.2011 zamenjati pod, drugače s 01.09.2011 vrtec ne bi smel več delovati. Ker s
strani ustanoviteljice – Občina Trebnje, ni bilo nobenega odgovora, je občinski svet Občine Mirna na svoji seji
sprejel sklep, da je potrebno pod zamenjati, plačilo izvajalcu pa se izvrši po sprejemu proračuna Občine Mirna.
Dela so bila uspešno izvedena in vrtec deluje nemoteno.
Poročilo za leto 2010/2011 je bilo dano na razpravo. Ker pripomb ni bilo, so ga potrdili vsi predstavniki staršev.

K 4. točki – LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012:
ravnateljica ga. Anica Marinčič pove, da je načrt tudi osnova za ureditev publikacije, ki so jo dobili vsi učenci na
OŠ Mirna. Pri tej točki je bilo nekaj pripomb, vprašanj ter mnenj in sicer:
a)

naravoslovni tabor za 7. razred v CŠOD Breženka v Fiesi je bil planiran za drugi teden septembra. Ker je
prišlo do nesporazuma, šola ni uspela zagotoviti tega termina. Največji problem je nastal, ker so imeli
otroci že vse pripravljeno in so bili zaradi odpovedi prizadeti, pa tudi starši do 01.09.2011 o tem niso
bili obveščeni. Šoli je uspelo pridobiti nov termin in sicer v času od 14. do 18.11.2011 v CŠOD Burja v

Seči pri Portorožu. Ga. Anica Marinčič se je za nastalo situacijo opravičila v svojem imenu, imenu šole
in CŠOD Ljubljana.
b) v letošnjem šolskem letu tudi ne to tabora za otroke v vrtcu – tudi na željo vzgojiteljic ter omejitev v
CŠOD
c) plavalni tečaj, ki je bil izveden za učence 3. razreda v Termah Čatež je uspel in vsi učenci so bili zelo
zadovoljni
d) pojavlja se tudi, da gredo učenci v istem tednu na dve ekskurziji skoraj v isti kraj. Sicer je nekaj
omejitev oz. težav pri usklajevanju terminov, vendar se to naj ne bi dogajalo, ker moramo starši plačati
stroške, kar pa je čedalje težje glede na gospodarsko situacijo.
e) zimovanje - do navedenega roka se je prijavilo manj kot 20 učencev. Ker naj bi bilo najmanj 35
učencev, je izvedba vprašljiva
f) težave se pojavljajo tudi pri organizaciji interesnih dejavnosti na športnem področju – ravnateljica je
pojasnila, da se v četrtek sestane z učitelji na to temo in točno določijo ure posameznih dejavnosti, ker
se le-te sedaj prekrivajo
g) prevoz v šolo iz Slovenske vasi – ravnateljica pove, da bi bilo za organizacijo le-tega potrebno dobiti
soglasje in sklep Občine Šentrupert ker spada omenjeni kraj v šolski okoliš OŠ dr. Pavla Lunačka
Šentrupert. Z njihove strani ni tega interesa, ker ne želijo odliva otrok v druge okoliše. Za 4 učence, ki
so iz Slovenske vasi, se je ravnateljica dogovorila za prevoz s prevoznikom, ki prihaja iz tistega okoliša
in opravlja druge prevoze v šolo. Pravne podlage za organizacijo takega prevoza pa ni.
h) e-redovalnica – glede te problematike ravnateljica pove, da ima termin za predstavitev e-redovalnice,
vendar le-ta ni obvezna, tako, da je trenutno še ni v planu
Ker je bilo kar nekaj pripomb je svet staršev sprejel naslednji sklep:
Ker so tabori in tečaji kar velik finančni zalogaj tudi za starše, se načrti taborov, tečajev in izletov za naslednje
šolsko leto predstavijo staršem po posameznih razredih na zadnjem skupnem roditeljskem sestanku. Predstavil
naj bi se program, argumente za in proti organizaciji le-ga ter tudi predvideni znesek (šola naj bi pridobila
ponudbe izvajalcev prevozov in dejavnosti ter izbirala čim ugodnejšo). Starši naj bi načrt tudi potrdili.
Po sprejemu sklepa smo vsi predstavniki potrdil letni delovni načrt.

K 5. točki – RAZNO:
a)

ravnateljica je najprej predstavila diferenciacijo v OŠ Mirna. Le-ta poteka v 8. in 9. razredu pri pouku
slovenskega in angleškega jezika ter pri matematiki. Ker je učencev v med 15 in 34 so razdeljeni v dve
skupini in tri nivoje. V 4. , 5. , 6. in 7. razredu pa poteka t.i. fleksibilna diferenciacija. Ta poteka pri istih
predmetih in sicer do ¼ ur celotnega fonda ur. Te ure so namenjene utrjevanju snovi ob zaključkih
tematskih sklopov. Za te predmete poteka tudi dopolnilni in dodatni pouk skozi celotno leto.
b) poudarek na zdravo prehrano – predlagano je bilo, da se učence navaja na zdravo prehrano in da ni
vse kar je zdravo zanič. V vrtcu so se v nekaterih skupinah dogovorili, da ob praznovanjih rojstnih dni
prinesejo namesto sladkarij sadje in si ga otroci s pomočjo vzgojiteljic pripravijo sami. V šoli je v
jedilnici sadni kotiček, ki je dobro obiskan.
c) drugi tuj jezik kot obvezen predmet – vprašanje je bilo, kako to, da so bili tudi učitelji proti uvedbi
drugega tujega jezika – ravnateljica je podala pojasnilo učiteljev, da naj se ne prehiteva časa ter, da je
drugi tuj jezik na razpolago učencem v III. triadi kot izbirni predmet, za ostali triadi pa je ponujen v
obliki tečaja. V letu 2014 pa bo drugi tuj jezik kot obvezen predmet v vseh šolah, prej pa se lahko
uvede samo v primeru 100% potrditve s strani staršev učencev razreda, katerih se ta uvedba tiče s
strani sveta staršev, sveta šole ter učiteljskega zbora. Do sedaj ni bilo še nobeno leto sprejeto.
Predlagano je bilo, da bi se to doseglo z pravilno motivacijo učiteljev, staršev in tudi učencev.

d) plačevanje stroškov preko položnic – predlagano je bilo, da se vse stroške plačuje preko položnic in da
otroci ne prinašajo denarja. Pri razlog je varnost otrok, kajti predvsem blagajniki imajo denar več dni
pri sebi, Ker pa se pojavlja tudi neplačevanje obveznosti se z izstavitvijo računa izboljša možnost
izterjave, ker če ni verodostojne listine, tudi ni možno dokazati oz. izterjati obveznosti preko ustreznih
inštitucij.
e) akcija zbiranja papirja – vprašanje je bilo ali bi se papir ob prinosu tehtal in bi bila ta akcija tudi
tekmovanje. Take akcije so pred leti potekale, vendar je prišlo do neljubega dogodka (nesreča), zato
po pojasnilu ravnateljice šola tega ne podpira. Šola organizira splošno akcijo PAPIR ZA PAPIR. Ker je
lanskem šolskem letu prišlo do kraje papirja iz kontejnerja, bo akcija letos organizirana drugače. Svet
staršev predlaga, da je kontejner odprt samo določen čas, v večernih urah se na vrata namesti
ključavnica. Upamo, da bo to zadostovalo in ne bo prihajalo do kraje.
f) svet staršev se je strinjal, da se vabila ter gradivo pošilja po elektronski pošti. Vsi predstavniki morajo
poslati šoli potrditev o prejemu. Vabila je potrebno poslali vsaj 5 delovnih dni pred sejo. Po elektronski
pošti se posreduje vsem tudi zapisnik seje. Zapisnik se objavi tudi na oglasni deski oz. internetni strani
OŠ Mirna.
g) problematika varovanja – ker se v okolici šole zbirajo mladostniki, ki predvsem v petek in soboto
ponoči uničujejo stvari okoli in na šoli (žaluzije, luči, drevje, ograje,..). Ustanovitelj ne zagotavlja
sredstev za kamere, sicer je sklenjena pogodba ustanoviteljica (občina) - varnostna služba, s
problematiko pa je seznanjena tudi policija, vendar njihovi obhodi mladostnikov ne ustavijo. Žal tudi za
ograjo okoli šole ni sredstev. Ker se mladostniki zbirajo predvsem v prostoru starega vhoda in tam
puščajo razne (tudi nevarne) odpadke, bi bilo smiselno ta del zapreti z ograjo.
h) Predsednik sveta staršev g. Matej Zupan je predlagal, da bi se svet staršev glede na vse navedeno
sestajal na cca. 2 meseca. Predstavniki smo se s tem strinjali.

Seja je bila zaključena ob 20.30 uri.

Predsednik sveta staršev:

Zapisala:

Matej Zupan

Mojca Bevc, l.r.

