Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna
 07 34 35 160, faks 07 34 35 170
e- o-mirna.nm@guest.arnes.si

Zapisnik 2. seje Sveta staršev OŠ Mirna
z dne 21.1.2013
2. seja Sveta staršev Osnovne šole Mirna v šolskem letu 2012/2013 je potekala v ponedeljek
21.1.2013 v zbornici OŠ Mirna ob 17:30.

PRIOSTNI:
Simon Nose (1.a razred), Tone Kovač (1.b razred), 2. razred - Matej Zupan (2. razred),
Bernjak Daniela (4. razred), Bajc Vanja (5.b razred), Marko Cizelj (6. razred), Barbara Lokar
(7. razred), Gregor Krivec (8. razred) – Mojca Bevc (9.a razred), Sonja Močnik (9.b razred) ,
Marjeta Kotar (OE OŠPP), Robert Gazvoda (vrtec), Neža Finžgar (vrtec) in Anica Marinčič
(OŠ Mirna, ravnateljica).
ODSOTNI: Franci Bartolj (3. razred), Tina Poreber (5.a razred)
DNEVNI RED:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Realizacija LDN OŠ Mirna v I. polletju
3. Vrednotenje NPZ
4. Predvidene spremembe standardov in normativov v osnovni šoli in vrtcu
5. Volitve predstavnikov staršev v svet zavoda
6. Mnenja, predlogi, vprašanja
7. Razno
K TOČKI 1
Predsednik Sveta Staršev OŠ Mirna Matej Zupan je nagovoril prisotne, ugotovil sklepčnost.
Prisotni predstavniki niso imeli pripomb na predlagani dnevni red seje, zato so le tega
soglasno sprejeli. Ker pripomb na zapisnik 1. seje Sveta staršev z dne 15.10.2012 ni bilo, so
prisotni soglasno sprejeli zapisnik.
Sklep 1: Predsednik Sveta staršev Matej Zupan ugotovi sklepčnost 2. seje sveta staršev.
Sklep 2: Prisotni soglasno potrdijo dnevni red seje.
Sklep 3: Zapisnik seje Sveta staršev OŠ Mirna z dne 15.10.2012 je soglasno sprejet.

K TOČKI 2
Ravnateljica Anica Marinčič je predstavila realizacijo Letnega delovnega načrta OŠ Mirna v
I. polletju. I. polletje šolskega leta 2012/2013 se zaključi 31. Januarja 2013. Obvezni program
je bil po besedah ravnateljice v vseh treh enotah Zavoda OŠ Mirna (OŠ, VRTEC, OŠPP)
izpolnjen, medtem ko se razširjeni program še postopoma realizira. Starši bodo do 5.2.2013
dobili obvestila o ocenah I. polletja.
K TOČKI 3
Ravnateljica Anica Marinčič je predstavila način vrednotenja Nacionalnega preizkusa znanja
(NPZ) v šolskem letu 2012/2013.
NPZ pišejo učenci 6. in 9. razreda. Učenci 6. razreda pišejo preverjanje iz slovenščine,
matematike in tujega razreda, vrednotenje se izvaja na matični šoli. Učenci 9. razreda
preverjajo znanje iz slovenščine, matematike, tretji predmet preverjanja iz nabora predmetov
bo znan meseca marca. Pri izvajanju NPZ za devetošolce je v šol. letu 2012/2013 sprememba
v vrednotenju, saj bo le to prvič potekalo elektronsko. To pomeni, da bodo učenci preizkuse
še vedno reševali na doslej veljavni način, preizkusi pa se bodo na Državnem izpitnem centru
optično prebrali. Več o spremembah si starši lahko preberejo v dostopni literaturi na straneh
Državnega izpitnega centra (http://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/).
K TOČKI 4
Ravnateljica Anica Marinčič je predstavila predvidene spremembe standardov in normativov,
ki jih predlaga Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ). Sporočilo je
MIZKŠ na šolo poslalo v zadnjih dnevih leta 2012, veljati pa naj bi pričeli s
1.1.2013.Predlagane spremembe v vrtcih. Občinam se do 1. septembra 2016 začasno
omogoči, da povečajo število otrok v oddelkih za dva, tako da bi bilo v oddelku za prvo
starostno obdobje največ 14 otrok, v oddelku za drugo starostno obdobje pa največ 24 otrok.
Ukrep je začasen, potrdi ga občina in je pogojen s finančno zmožnostjo. Ravnatelj lahko
dodatno vključi še enega otroka na 5 oddelkov. Obveznost vzgojiteljic se poveča s sedanjih 30
na 32,5 ure tedensko (neposredno delo z otroki). Pomočnicam se obveznost poveča s 35 na 37
ur tedensko. Ukrep povečanja obveznosti je trajen. Manj obveznost vzgojiteljic/vzgojiteljev in
pomočnic/pomočnikov je možna, a se njihova zaposlitev ne šteje za polni delovni čas.
Predlagane spremembe v osnovnih šolah. Ukrepi, ki se nanašajo na oblikovanje šolskih
okolišev, na OŠ Mirna, kot edino šolo v Občini Mirna, nimajo vpliva. Učiteljem se tedenska
obveznost poveča za 4 ure na teden (sedaj 22 ur), manjša obremenitev pomeni sorazmerno
znižanje deleža zaposlitve. Normativ števila učencev v razredu se s sedanjih 28 učencev
poviša na 29 -30. Prav tako je predlagan dvig normativa št. učencev za oblikovanje skupine
pri nivojskem pouku na minimalno 17 učencev. Spremembe so tudi pri normativih za število
učencev pri predmetih gospodinjstvo, tehnični pouk in športna vzgoja. Predlagani so zvišani
normativi za svetovalnega delavca, knjižničarja, ki so zvišani s sedanjih 20 oddelkov na 480
oz 560 učencev. Interesne dejavnosti se izvajajo v okviru rednega delovnika in niso več
predmet dodatnega plačila. Naštete spremembe so predlogi, ki s strani države še niso potrjeni
in tako še ne veljajo.
K TOČKI 5

Prisotni starši so izvolili in imenovali naslednje predstavnike Sveta staršev v Svet zavoda
OŠ Mirna:
- Matej Zupan (predstavnik OŠ),
- Marjeta Kotar (predstavnica OŠPP),
- Neža Finžgar (predstavnica Vrtca Deteljica).
- Mandat predstavnikov traja 4 leta.
Sklep 4: Svet staršev OŠ Mirna je imenoval naslednje predstavnika v Svet zavoda OŠ
Mirna: Matej Zupan, Marjeta Kotar, Neža Finžgar.
K TOČKI 6 IN 7
Starši so izvedeli, da so se v okolici šole potikale sumljive osebe in od ravnateljice želeli
izvedeti podrobnosti. Ravnateljica je povedala, da so v šolo prišle tri neznane osebe in bile na
samem vhodu prestrežene. O dogodku so bili obveščeni vsi delavci šole, ki so sedaj zadolženi
za poostreno spremljanje dogajanja. Ravnateljica zagotavlja, da do 14 ure do vhoda neželenih
oseb v šolo ne more priti. Po besedah ravnateljice se je v okolici šole zgodila kraja in sicer so
iz odklenjenega avtomobila odnesli žensko torbico. Starši so izkazali zaskrbljenost za varnost
otrok in njihovega imetja. Želijo, da šola sprejme še dodatne ukrepe glede varnosti. Predlog
staršev je, po vzoru drugih osnovnih šol, v dopoldanskem času zaklenjena šola, odklepanje
poteka po domofonu, v času po 14 uri pa se za nadzor vstopanja v šolo najame delavec
(študent).
Starše je zanimalo, ali kateri od staršev učencev OŠ Mirna zaradi finančnih težav ne morejo
plačevati prehrane. Ravnateljica pove, da le 3-4 osebe ne plačujejo prehrane. Gre za starše, ki
izplačil ne izvajajo zaradi pomanjkanja financ, saj plačila obveznosti z izvršbo niso več
problem. Na šoli tako ni staršev, ki ne bi mogli plačevati malice.
Izvedba šole v naravi za starejše otroke iz vrtca v letošnjem šolskem letu verjetno bo in sicer v
mesecu maju.
Starši so izrazili željo po večji ponudbi izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti, predvsem
s področja športa in tujih jezikov. Starši menijo, da bi s povečano ponudbo športnih dejavnosti
spodbudili aktivnost pri otrocih. Prav tako starši želijo boljše obveščanje o ponudbi interesnih
dejavnosti.
Ker bodo otroci prejeli obvestila za starše o ocenah iz I. polletja šolskega leta 5. februarja
2013, je ravnateljica predlagala, da govorilne ure 7. februarja 2013 odpadejo. Starši, ki bi
želeli sestanek z učiteljem, naj osebno stopijo v stik z učiteljem. Prav tako naj starši, ki se
želijo sestati s pomočnico učiteljice učencev 1. razreda, učiteljico sami kontaktirajo in se
domenijo za sestanek.
Starši so mnenja, da je internetna stran OŠ Mirna zastarela in potrebuje prenovo. Internetna
stran je ogledalo šole. Starši želijo, več komuniciranja učiteljev preko internetne strani. Želijo,
da vsi učitelji izpopolnijo predstavitve razredov po vzoru razredničarke 6. razreda ga.
Klančarjeve.

Sklep 5: Člani Sveta staršev želimo za otroke prve triade v šolskem letu 20137/2014
povečanje interesne dejavnosti s področja športa, npr. igre z žogo, gimnastiko,..
Sklep 6: Člani Sveta staršev želimo, da šola v šolskem letu 2013/2014 ponudi tečaj
nemškega in angleškega jezika za otroke prve triade.
Sklep 7: Člani Sveta staršev se strinjajo, da govorilne ure 7. februarja 2013 odpadejo.
Sklep 8: Člani Sveta staršev nalagajo OŠ Mirna, da posodobi internetno stran.

2. seja Sveta staršev se je zaključila ob 19:45.

Predsednik sveta staršev
Matej Zupan

Zapisala
Neža Finžgar

