SVET STARŠEV
Datum, 28. 5. 2013

ZAPISNIK
2. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 28. maja 2013 ob 17. uri v zbornici
Osnovne šole Brežice.
PRISOTNI: Irene Ulčar Cvelbar (1. a), Patricija Čular namesto Maida Koprić Vehabović (1.
b), Daniel Smrekar (1. c), Mateja Slemenšek (1. d), Daniela Hornik Račič (2. b), Tanja
Proselc (3. a), Mateja Jankovič Čurič (3. b), Jani Godler (3. c), Mojca Hasičić (4. c), Jelena
Kostevc (5. a), Tanja Gregel (5. b), Renata Bibič (5. c), Mojca Radić (5. d), Boštjan Kek (6.
a), Alenka Černelič Krošelj (6. c), Vanja Bogner (7. a), Karmen Šinko (7. b), Anita Gašperin
(7. c), Simona Zupančič (8. a), Katarina Sedeljšak (8. c), Anton Petrič (9. a), Valerij Petan (9.
b), Alison Teodorović (9. c), Alenka Vene (9. d)
Odsotna: Jure Rovan (2. a), Diana Kosar (2. c), Peter Krošelj (1. – 2. OŠPP) in Nataša
Nikolič (8. d)
Opravičeno odstotni: Tanja Poček (4. a), Bernd Mustar (4. b), Sonja Volk (6. b), Janja Srpčič
(7. – 9. OŠPP), Rebeka Gašparin (8. b in 4.-6. OŠPP)
Ostali prisotni: ravnateljica Marija Lubšina Novak, pomočnici ravnateljice Darja Mandžuka
in Nevenka Sreš, delavki ŠSS Ivanka Stojanović in Jadranka Čabraja, knjižničarka Lidija
Geršak.

DNEVNI RED:
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda
Pregled in potrditev zapisnikov 3. seje 2011/2012, 1. redne in 1. izredne seje 2012/2013
Predlog in potrjevanje sprememb Poslovnika sveta staršev OŠ Brežice
Novosti v zakonodaji (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011),
Zakon o uravnoteženju javnih financ iz leta (2012)
5. Informacija o ugotovitvah inšpekcijske službe v zvezi z delom sveta staršev
6. Učbeniški sklad in določitev skupne nabavne cene delovnih zvezkov
7. Predlog LDN za šolsko leto 2013/2014
- Število oddelkov OŠ in OŠPP, OPB
- Šole v naravi v šolskem letu 2013/2014
- Izbirni predmeti v šolskem letu 2013/2014
- Pouk v manjših skupinah (homogene in heterogene)
- Fleksibilni predmetnik (TIT in LVZ)
- Šole v naravi v šolskem letu 2013/2014
- Dnevi s posebno vsebino (seznam vsebin in lokacij plačljivih dni s posebno vsebino,
zaključna ekskurzija – Gardaland, ekskurzije pri izbirnih predmetih – Avstrija,
plavalno opismenjevanje v 1. razredu …)
1.
2.
3.
4.

Asistent za angleščino (Comenius)
Projekti v šolskem letu 2013/2014 (Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21.
stoletja, Dvig socialnega in kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti …, Zdrav življenjski slog, Regio
partnerstva, Opolnomočenje učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do
znanja …)
Poročilo šole o izvajanju mednarodne dejavnosti v šolskem letu 2012/2013
Delo šole do konca šolskega leta (delo med počitnicami v okviru projekta Opolnomočenja
učencev z izboljšanjem bralne pismenosti in dostopa do znanja)
Varstvo učencev 1. in 2. razreda med poletnimi počitnicami
Predlog nabave likovnih potrebščin za šolsko leto 2013/2014 (soglasje staršev)
Predlogi, pobude članov sveta staršev za delo v šolskem letu 2013/2014
Poročilo predsednice o delu sveta staršev v šolskem letu 2012/2013
Razno
-

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

K1.
Predsednica je uvodoma pozdravila vse prisotne na 2. redni seji sveta staršev in ugotovila
sklepčnost. Prisotne je pozvala k dopolnitvam in spremembam dnevnega reda in ga dala na
glasovanje.
Soglasno je sprejet.

SKLEP

Potrdi se predlagani dnevni red.

K2
Na 1. redni seji sveta staršev v šolskem letu 2012/2013 je bil sprejet sklep, da se zapisnik
sveta staršev zadnje seje sveta staršev v šolskem letu 2011/2012 zaradi podanih pripomb in v
popravljeni obliki sprejme na prvi naslednji redni seji. Predsednica je predlagala sprejem vseh
treh zapisnikov in pozvala člane h glasovanju.
Soglasno je sprejet

SKLEP

Potrdijo se zapisniki 3. seje 2011/2012, 1. redne in 1. izredne seje
2012/2013.

K3.
Tretja točka se nanaša na predlog in spremembe Poslovnika sveta staršev OŠ Brežice.
Največji poudarek je bil podan na izvedbi korespondenčnih sej, ki so nujne v primerih hitrega
odločanja z namenom zagotavljanja zakonitosti dela in sledenju predpisanih rokov,
imenovanje članov sveta staršev v upravni odbor šolskega sklada ter spremljanje dela
šolskega sklada, poudarek pa je tudi na dolžnostih članov sveta staršev. Pripomba s strani
predstavnika 3. c razreda je bila podana na tretjo alinejo 23. člena Poslovnika sveta staršev, in
sicer glede ustnega obveščanja ostalih staršev s strani predstavnika staršev.
Soglasno je sprejet.

SKLEP

Potrdijo se spremembe Poslovnika sveta staršev OŠ Brežice s podano
pripombo.

K4.
Novosti v zakonodaji je predstavila ravnateljica. Povedala je, da do sedaj aktualna novela
Zakona o osnovni šoli ni bila poslana v nadaljnji postopek sprejemanja, vendar je Ministrstvo
za izobraževanje, znanost in šport že objavilo novo spremembo Zakona o osnovni šoli. Z njo
se začetek postopnega uvajanja prvega tujega jezika v 1. razred prestavi na šolsko leto
2015/2016, prav tako se v tem šolskem letu predlaga tudi postopno uvajanje drugega tujega
jezika kot neobveznega predmeta.
Sprememba Zakona o osnovni šoli v šolskem letu 2013/2014 določa novo poimenovanje
posameznih predmetov: šport (doslej športna vzgoja), likovna umetnost (doslej likovna
vzgoja), glasbena umetnost (doslej glasbena vzgoja), domovinska in državljanska kultura in
etika (doslej državljanska in domovinska vzgoja ter etika).
Novost je tudi v ocenjevanju učencev 3. razreda, saj bo od šolskega leta 2013/2014 dalje
številčno.
Sprememba ZOsn v šolskem letu 2013/2014 uvaja obvezno nacionalno preverjanje znanja v
6. razredu, in sicer iz slovenščine, matematike in prvega tujega jezika. Sprememba je tudi
glede objave tretjega predmeta v 9. razredu, ki določi minister že v mesecu septembru za vse
šole. Od prihodnjega šolskega leta dalje ni več naknadnega roka za opravljanje nacionalnega
preverjanja znanja.
K5.
Informacijo o ugotovitvah inšpekcijske službe v zvezi z delom sveta staršev je podala
predsednica Simona Zupančič. Povedala je, da je ravnateljica člane sveta staršev že obvestila
o napakah pri imenovanju članov sveta staršev v upravni odbor šolskega sklada, ki je sedem
članski. Od tega so štirje predstavniki staršev in trije predstavniki delavcev šole. Napaka je
bila s strani imenovanja, saj je predstavnike staršev v upravni odbor šolskega sklada imenoval
svet zavoda in ne svet staršev. Prav tako bo potrebno ponovno imenovati člane delavcev v
upravni odbor šolskega sklada, za kar pa bo potrebno kar nekaj postopkov. Sedanji upravni
odbor deluje vse do izvolitve novega upravnega odbora šolskega sklada; izvolitev bo
predvidoma na naslednji seji sveta staršev.
Soglasno sta sprejeta

SKLEPA:

1. Potrdi se informacija o ugotovitvah inšpekcijske službe v zvezi z delom
sveta staršev.
2. Svet staršev bo upravni odbor šolskega sklada imenoval po volitvah
članov predstavnikov delavcev v šolski sklad.

K6.
Predsednica je prisotne seznanila, da so se v šolskem letu 2011/2013 člani sveta staršev
strinjali, da ne posegajo v izbor delovnih zvezkov, ki so ga naredili strokovni delavci šole, pač
pa starše zanima predvsem to, ali se delovni zvezki za celovito izvedbo pouka tudi
uporabljajo, kar bodo preverjali. Pričakujejo vsaj 70% izpolnjenost delovnih zvezkov. Po

ugotovitvah staršev 8. a razreda sta bila delovna zvezka matematika in fizika zelo malo
uporabljena. Enako izkušnjo naj bi imeli tudi starši 4. razreda z delovnim zvezkom glasbena
vzgoja.
Seznam delovnih zvezkov in njihovih cen je v PRILOGI 1 tega zapisnika.
Po vseh pripombah in razpravah so člani sveta staršev z enim vzdržanim glasom sprejeli

SKLEP

Potrdi se skupna nabavna cena delovnih zvezkov za šolsko leto
2013/2014.

K7.
Osnutek letnega delovnega načrt za šolsko leto 2013/2014 so predstavile ravnateljica mag.
Marija Lubšina Novak, pomočnici Darja Mandžuka in Nevenka Sreš ter psihologinja
Jadranka Čabraja.
Ravnateljica je starše seznanila z zmanjšanjem števila oddelkov v naslednjem šolskem letu za
dva oddelka, in sicer šolo zapuščajo 4 oddelki devetošolcev, septembra pa prihajajo 3 oddelki
prvošolcev, zaradi izpisov med šolskim letom pa bo potrebno združiti sedanje oddelke 1.
razreda – iz 4 na 3 oddelke.
Strnjen predlog delovnega načrta razčlenjen po področjih in sicer: izbirni predmeti, pouk v
manjših skupinah ter plačljive dejavnosti (šola v naravi, športni, naravoslovni, kulturni in
tehnični dnevi, ekskurzije in kolesarski izpit) so povzeti v PRILOGI 2 tega zapisnika.
Fleksibilni predmetnik je predstavila pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš. Uvaja se predvsem pri
predmetih, za katere so priporočila strokovnih skupin za takšno izvajanje (predmet se izvaja zgoščeno
v enem semestru) in se izvajajo pri predmetih od 6. – 9. razreda. V šolskem letu se bo fleksibilni
predmetnik izvajal pri:geografiji in zgodovini v 6. razredu, geografiji in slovenščini v 8 razredu,
tehniki in tehnologiji ter likovni umetnosti 7. in 8. razredu ter glasbeni umetnosti in likovni umetnosti
v 9. razredu.

Asistent za angleščino (Comenius) vsebino je prav tako predstavila Nevenka Sreš. Šola se je
v okviru CMEPIUS-a prijavila na omenjeni projekt ter ga tudi pridobila. Omenjeni projekt
pomeni, da bi šola v prihodnjem šolskem letu pridobila tujega strokovnega delavca, ki naj bi
skupaj z našimi učitelji poučeval tuj jezik.
Projekte je predstavila ravnateljica. Povedala je, da smo v šolskem letu 2012/2013 pridobili
dva nova projekta. Preko Šole za ravnatelje smo pridobili projekt Dvig socialnega in
kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj enakih možnosti in spodbujanje socialne
vključenosti V projekt so vključene še OŠ Artiče, OŠ Bizeljsko in OŠ Cerklje ob Krki.
Namen projekta je intenzivnejše posvečanje delu s starši, saj je opaziti upadanje zanimanja za
dosedanjo obliko roditeljskih sestankov, ne nazadnje pa je vzrok tudi upadanje oddelkov v
šoli in s tem posledično zmanjšanje strokovnega kadra. S tem projektom smo pridobili 50%
delovnega mesta, saj bo pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš, ki je tudi vodja projekta, v
takem deležu zaposlena pri Šoli za ravnatelje.
V tem šolskem letu zaključujemo projekt Opolnomočenja učencev z izboljšanjem bralne
pismenosti in dostopa do znanja in Individualizacija in personalizacija. V okviru tega projekta

je v mesecu marcu na naši šoli potekala tudi zaključna konferenca. Čakamo rezultate projekta
Reggio partnerstva, katerega smo prijavili skupaj z Občinama obeh šol .
Novo pridobljeni projekt pa je tudi Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja.
V okviru tega projekta smo izbrali bodoči 7. b razred in ga poučevali skozi IKT. Vsi učenci
bodo dobili tablične računalnike, pouk pa bo v 30% ur potekal preko IKT-ja, tablic in spleta.
Nadaljevali bomo tudi s SIMOS. Vodja tega projekta je Zavod Antona Martina Slomška iz
Maribora, sodelujejo pa še Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ
Belokranjskega odreda Semič, OŠ Črna na Koroškem,OŠ Prežihovega Voranca Bistrica in
Biotehniška šola Maribor. Kot zunanji parter je tudi Zavod RS za šolstvo, ki ima nalogo
prilagoditi učna gradiva in načrte. Program po potekal dve leti.
Ravnateljica je še povedala, da bo šola iz tega projekta krila tudi nabavo E-asistenta, kar
pomeni, da bo celotna šolska dokumentacija preko spleta.
Soglasno je sprejet

SKLEP

Sprejme se Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014.

K8
Poročilo šole o izvajanju mednarodne dejavnosti v šolskem letu 2012/2013 je predstavila
pomočnica ravnateljica Darja Mandžuka. Od 11. – 14. oktobra 2012 smo bili soorganizatorju
drugega mednarodnega otroškega folklornega festivala. V mesecu aprilu so nas obiskali
predstavniki lokalnih skupnosti vzgojno izobraževalnih ustanov mesta Bingöl iz Turčije, od
16. – 19. maja pa smo bili gostitelji Osnovne šole Dobřany, pridružile pa so se še OŠ Ivana
Cankarja iz Zagreba, Češka beseda iz Zagreba in predstavniki Vijeće slovenske narodne
manjšine iz Zagreba. Sodelovanje je potekalo na kulturnem in športnem področju. Hkrati se je
v imenu vodstva šole in celotnega kolektiva zahvalila vsem staršem za gostoljubnost.
Darja Mandžuka je še poudarila, da je na podlagi poslanega poročila Osnovna šola Brežice
pridobila naziv NAJ KULTURNA ŠOLA SLOVENIJE, in sicer smo naziv dobili za obdobje
2013-2016.
Člani sveta staršev so ob prejeti informaciji spontano zaploskali iz s tem dejanjem izrazili
priznanje za vsa prizadevanja kolektiva k uresničevanju ciljev.

K9.
Delo šole do konca šolskega leta je povzela ravnateljica. Povedala je, da v oddelkih poteka
intenzivno pridobivanje oz. popravljanje cen (kontrolne naloge, spraševanje …). Opravljeni
so NPZ, rezultati še niso objavljeni. Učence od 6. razreda dalje čaka v okviru športnega dneva
še preverjanje plavanja, 13. 6. 2013 bo zaključna prireditev za devetošolce, 17. 6. 2013
županov sprejem za najboljše osnovnošolce, 19. 6 . 2013 pa bo zaključna prireditev za ostale
razrede. Nekateri oddelki na razredni stopnji pa morajo opraviti še zaključne ekskurzije.
K10.
Varstvo učencev 1. in 2. razreda med poletnimi počitnicami je predstavila ravnateljica. Nekaj
staršev učencev iz prvega razreda je izrazilo željo, da bi šola organizirala počitniško varstvo.

Šola bo tako organizirala osem urno varstvo v času od 26. – 28. junija,, 1. – 5. julija in 26. –
29. avgusta. Delavnice bodo razen hrane brezplačne. Za preostali čas v juliju in avgustu
(razen dveh tednov) bo urejeno počitniško varstvo v Mladinskem centru Brežice, ki bo
organiziral poleg varstva tudi tabore. Še vedno pa je nepokrit del počitnic konec julija in
začetek avgusta (dva tedna).

K11.
Predsednica je predlagala, da bi nadaljevali s prakso skupne nabave likovnih potrebščin.
Starši bi zneske za likovne potrebščine poravnali po položnici.
Soglasno je sprejet

SKLEP

Potrdi se skupna nabava likovnih potrebščin za vse učence druge in
tretje triade v šolskem letu 2013/2014.

K12.
Ni bilo predlogov in pobud.
K13.
Poročilo predsednice o delu sveta staršev in udeležbi predstavnikov sveta staršev na sejah
sveta zavoda v šolskem letu 2012/2013 je podala Simona Zupančič.
Poročilo je v PRILOGI 3 tega zapisnika.

K14.
Besedo je prepustila ravnateljici.
Šola je leta 2011 z učenci 4. in 8. razreda sodelovala pri Mednarodni raziskavi trendov znanja
matematike in naravoslovja (TIMSS). Sodelovalo je 195 šol s 4. razredom in 187 šol z dvema
8. razredoma, pri katerih so naši učenci dosegli zelo lepe rezultate.
Irena Ulčar Cvelbar je na pobudo enega izmed staršev predlagala, da se v prihodnjem šolskem
letu organizira predstavitev tehničnih poklicev za deklice. Zadeva je dostopna na spletni strani
www.danzapunce.si.
Podala je tudi pripombo na enolične malice učencev z dietami, predlagala je,naj bi ti otroci
imeli na voljo vsaj več sadja. Ravnateljica je povedala, da je sadje vedno na voljo v jedilnici.
Prav tako pa je kuharica ravnateljico že opozorila na prehrano otrok s strogimi dietami, saj
šola kot taka ne more zagotoviti dobave potrebnih živil v tako majhni količini (npr. živila brez
laktoze …). Ravnateljica je starše tudi opozorila na problem, da starši, ki prejemajo
subvencijo za šolsko prehrano ne odjavljajo malic oz. kosil za dneve, ko so učenci odsotni, saj

v takšnem primeru malice ne moramo zaračunati MIZŠ, pač pa jo zaračunamo staršem, s tem
pa se njihovi dolgovi samo še povečujejo
Pod razno je predsednica predstavila še izbiro fotografa za fotografiranje otrok v šolskem letu
2013/2014, saj je ravnateljica prosila, da o izbiri fotografa odločajo člani sveta staršev. Na
povabilo so prispele tri ponudbe, in sicer Foto Molan, Foto Rožman in Studio Ventura. Pogoj
za izbiro ponudnika je bilo tiskanje 200 kom šolske publikacije.
Z enim vzdržanim članom je bil sprejet

SKLEP

Za izvedbo fotografiranja v šolskem letu 2013/2014 se sprejme ponudba
Foto MOLAN.

Predsednica je prosila za kotiček, namenjen svetu staršev na spletni strani Osnovne šole
Brežice. Ravnateljica je obljubila, da bo poskrbela za tehnično izvedbo prošnje.
Irena Ulčar Cvelbar je izpostavila uporabo plastičnih nožev, ki naj bi se po vsaki uporabi
zavrgli. Ravnateljica bo navedbo preverila in o ugotovitvah starše obvestila.
Alenka Černelič Krošelj je še opozorila na aktualno sejo sveta staršev, ki je po njenem
mnenju prepozno sklicana.
Predsednica se je na koncu zahvalila vsem za udeležbo.
Seja se je zaključila ob 19.21.

Predsednica sveta staršev
Simona Zupančič, s.r.

