SVET STARŠEV
Datum: 8. 5. 2015
ZAPISNIK

2. seje sveta staršev Osnovne šole Brežice, ki je bila 6. maja 2015 ob 18.00 v zbornici Osnovne šole
Brežice.
PRISOTNI: Klavdija Ban (1. b), Mirela Smajić Zuber (2. a), Branko Ferk (2. b), Maida Koprić Vehabović (3.
a), Patricia Čular (3. b), Anton Petrič (3. c), Daniela Hornik Račič (4. b), Tanja Proselc (5. a), Mateja Jankovič
Čurič (5. b), Jani Godler (5. c), Ljubiša Stojanović (6. b), Mojca Hasičić (6. c), Irena Papac (7. a), Nuša Bedek
(7. b), Nataša Avšič Bogovič (7. c), Mojca Radič (7. d), Darlen Končina Suša (8. a), Mojca Tabor (8. b),
Alenka Černelič Krošelj (8. c), Boštjan Polovič (9. a), Karmen Šinko (9. b), Anita Gašperin (9. c), Tatjana
Hotko (9. d), Snježana Žalnik (1., 2., 3., 4. OŠPP), Darja Deržič (5., 6., 7. OŠPP), Rebeka Gašparin (8., 9.
OŠPP)
Odsotni: Peter Bašič (1. a), Diana Kosar (4. c)
Opravičeno odsotni: Brigita Krošelj (1. c), Tanja Poček (1. d), Tadeja Šepec Bizjak (2. c), Jure Rovan (4. a)
Ostale prisotne: ravnateljica Marija Lubšina Novak, pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka, delavki ŠSS
Ivanka Stojanović in Jadranka Čabraja ter knjižničarka Lidija Geršak
DNEVNI RED:
1.

Pregled zapisnika 1. seje

2.

Pregled dnevnega reda 2. seje

3.

Spremembe predpisov s področja vzgoje in izobraževanja

4.

Predlog LDN za šolsko leto 2015/2016:
-

šolski koledar za šolsko leto 2015/2016 (predlog)

-

pričetek pouka ob 8.20 (nespremenjen)

-

predvideno število oddelkov OŠ in OŠPP

-

izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu ter neobvezni izbirni predmeti v 4. in 5. razredu, ki
jih ponuja šola za šol. leto 2015/2016

-

šole v naravi v šolskem letu 2015/2016 (predlog)

-

dnevi s posebno vsebino – seznam vsebin in lokacij plačljivih dnevov s posebno vsebino,
zaključne ekskurzije za devetošolce, ekskurzije pri izbirnih predmetih (likovno snovanje
3, nemščina 3 ...), plavalno opismenjevanje v 1. razredu … (predlog)

-

uvedba prvega tujega jezika v 2. razredu – odgovor MIZŠ na prijavo na razpis

-

fleksibilni predmetnik
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-

pouk v manjših učnih skupinah

-

projekti v šolskem letu 2015/2016 (Rastoča knjiga, Korak za korakom do boljšega znanja,
Prometna kača, Fleksibilno izvajanje pouka v 5. razredu, Erasmus +, SIMOS …)

5.

predlog nabave likovnih potrebščin za šolsko leto 2015/2016

Seznam delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv ter določitev skupne nabavne cene delovnih
zvezkov za OŠ in OŠPP

6.

Poročilo o delu šolskega sklada

7.

Poročilo šole o izvajanju mednarodne dejavnosti v šolskem letu 2013/2014 (Comenius,
izmenjava – zamejski Slovenci ...)

8.

Delo šole do konca šolskega leta

9.

Predlogi in pobude članov sveta staršev za delo v šolskem letu 2015/2016

10. Razno (fotografiranje ...)
K 1.
Predsednica Mateja Jankovič Čurič je uvodoma pozdravila vse prisotne na 2. redni seji sveta staršev in
ugotovila sklepčnost. Ker je bil zapisnik 1. redne seje sveta staršev že predhodno posredovan članom
sveta staršev, je odprla razpravo o njem in pozvala navzoče k morebitnim pripombam in dopolnitvam
tega zapisnika. Pripomb ni bilo in zapisnik je bil soglasno sprejet.
SKLEP:

Potrdi se zapisnik 1. redne seje sveta staršev v šol. letu 2014/2015.

K 2.
Predsednica je prisotne člane seznanila s spremembo dnevnega reda, in sicer je predstavila pobudo, ki
je prišla s strani staršev. Predlagala je, da se 9. točka dnevnega reda Predlogi, pobude članov sveta staršev
za delo v šolskem letu 2015/2016 preimenuje v Ukrepi za preprečevanje nasilja. Prisotne je pozvala k
dopolnitvam in spremembam dnevnega reda; spremenjen dnevni red pa je dala na glasovanje.
SOGLASNO

Potrdi se predlagani dnevni red s predlagano spremembo.

SKLEP:
K 3.
Spremembe predpisov s področja vzgoje in izobraževanja je povzela ravnateljica. Povedala je, da bo
izvajanje prvega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta v 1. razredu najverjetneje
prestavljeno za dve šolski leti (uvedlo naj bi se v šolskem letu 2017/2018). Prav tako naj bi se na predlog
MIZŠ preložilo izvajanje prvega tujega jezika v 2. razredu OŠ v šolsko leto 2017/2018. Šole še vedno
pričakujemo navodila s strani pristojnega ministrstva glede nabave učbenikov za naslednje šolsko leto,
prav tako pa tudi sklep MIZŠ glede števila ur za izvajanja podaljšanega bivanja. Čakamo tudi na
spremembo zakonodaje glede dodatnega izobraževanja učiteljev za izvajanja dodatne strokovne
pomoči.
Člani sveta staršev so se seznanili s predlogi MIZŠ na področju spremembe
zakonodaje.
K 4.
Osnutek letnega delovnega načrt za šolsko leto 2015/2016 so predstavile ravnateljica mag. Marija
Lubšina Novak, pomočnici Darja Mandžuka in Nevenka Sreš ter psihologinja Jadranka Čabraja.
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Ravnateljica je povedala, da je bil predlog šolskega koledarja za leto 2015/2016 poslan članom sveta
staršev zgolj informativno zaradi organiziranja dopustov in da dokument še ni uradno potrjen na MIZŠ.
Enoletne izkušnje so pokazale, da je smiselno, da tudi v šolskem letu 2015/2016 pričenjamo s poukom
ob 8.20, saj lahko v jutranjem terminu izvajamo interesne dejavnosti, ure oddelčnih skupnosti, dodatni
in dopolnilni pouk ter izbirne predmete.
V šolskem letu 2015/2016 bomo imeli en ali dva oddelka več, in sicer enega v programu osnovne šole
in predvidoma enega v šoli s prilagojenim programom. Tudi letos bodo oblikovani štirje oddelki prvega
razreda. Število oddelkov šole s prilagojenim programom trenutno še ni povsem jasno, saj je vse odvisno
od prejetih odločb (s strani Zavoda RS za šolstvo), stanje pa se nagiba k povečanju za en oddelek.
Pričakujemo težave v oddelkih podaljšanega bivanja, saj z letošnjim številom ur in večjim številom
prvošolcev ne bomo mogli organizirati podaljšanega bivanja v tolikšnem obsegu, kot bi si želeli oz. kot
bodo starši potrebovali. Ravnateljica je ob tem ponovno prosila prisotne, naj na prihajajočih govorilnih
urah in roditeljskih sestankih spodbudijo starše k pravočasni oddaji realnih potreb po podaljšanem
bivanju v naslednjem šolskem letu.
V prihajajočem šolskem letu bo šola ponudila 31 različnih vsebin obveznih izbirnih predmetov.
1. Na družboslovno-humanističnem področju bodo učenci lahko izbirali med naslednjimi izbirnimi
predmeti:
-

nemščina I – za 7., 8. in 9. razred

-

nemščina II – za 8. in 9. razred

-

nemščina III – za 9. razred

-

kritično mišljenje – za 7. razred

-

etična raziskovanja – za 8. razred

-

jaz in drugi – za 9. razred

-

verstva in etika I – za 7. razred

-

verstva in etika II – za 8. razred

-

verstva in etika III – za 9. razred

-

retorika – za 9. razred

-

likovno snovanje I –za 7. razred

-

likovno snovanje II –za 8. razred

-

likovno snovanje III –za 9. razred

-

gledališki klub –za 7. in 8. razred

-

šolsko novinarstvo – za 7., 8. in 9.

-

literarni klub – za 7., 8. in 9. razred

-

življenje človeka na Zemlji – za 8. razred

-

ansambelska igra – za 7., 8. in 9. razred

-

državljanska kultura – za 9. razred

-

ples – za 7., 8. in 9. razred

-

starinski in družabni plesi – za 7., 8. in 9. razred

-

vzgoja za medije – za 7., 8. in 9. razred

-

glasbeni projekt – za 7., 8. in 9. razred

2. Na naravoslovno-tehničnem področju bo ponudba zajemala naslednje izbirne predmete:
•

računalništvo (urejanje besedil – UB) – za 7. razred
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•

računalništvo (multimedija – MME) – za 8. razred

•

računalništvo – za 9. razred

•

poskusi v kemiji – za 8. in 9. razred

•

sodobna priprava hrane – za 7., 8. in 9. razred

•

matematična delavnica 7 –za 7. razred

•

matematična delavnica 8 – za 8. razred

•

matematična delavnica 9 – za 9. razred

•

robotika v tehniki –za 8. in 9. razred

•

okoljska vzgoja I, II in III – za 7., 8. in 9. razred

•

genetika za 9. razred (nov predmet)

-

organizmi v naravi in v umetnem okolju – za 7. razred

-

raziskovanje organizmov v domači okolici –za 7., 8. in 9. razred

-

kemija v življenju – za 9. razred

-

obdelava gradiv (les) – za 7., 8. in 9. razred

-

obdelava gradiv (umetne snovi) – za 7., 8. in 9. razred

3. Na športnem področju bo možna izbira med naslednjimi izbirnimi predmeti:
•

izbrani šport (rokomet) – za 7., 8. in 9. razred

•

izbrani šport (nogomet) – za 7. in 9. razred

•

izbrani šport (gimnastika z ritmično izraznostjo) – za 7., 8. in 9. razred

•

izbrani šport (košarka) – za 7., 8. in 9. razred

•

šport za sprostitev – za 7., 8. in 9. razred

•

šport za zdravje – za 8. in 9. razred

Na osnovni šoli s prilagojenim programom bodo ponujeni naslednji izbirni predmeti:
-

šport

-

računalništvo

-

tehnika in tehnologija

Učenci lahko do konca septembra še zamenjajo izbirni predmet, vendar lahko izberejo le tistega, kjer je
še prostor in ga učenec glede na svoj urnik lahko obiskuje. Kot obvezni izbirni predmet lahko učenec
prijavi tudi obiskovanje glasbene šole, ki deluje po potrjenem programu za glasbene šole v RS.
Združeno sta se obravnavali podtočki Šole v naravi v šolskem letu 2015/2016 in Dnevi s posebno vsebino
– seznam vsebin in lokacij plačljivih dni s posebno vsebino ter nabava likovnih potrebščin.
Predsednica sveta staršev je povzela, da je obstoječi kriterij (70 % staršev, ki soglašajo z izvedbo
posamezne dejavnosti v določenem razredu) previsok, zato je predlagala nižji odstotek soglašanja, npr.
50 %. Na podlagi predloga Janija Godlerja in Alenke Černelič Krošelj je svet staršev sprejel sklep, da naj
šola organizira predlagane dneve s posebno vsebino; predhodno naj jih obvezno predstavi na
roditeljskem sestanku. Sklep članov sveta staršev je bil tudi, da morajo starši pravočasno odjaviti otroka,
če se dejavnosti ne bo mogel udeležiti, sicer jim bo šola zaračunala stroške prevoza.
Po razpravi je bil sprejet tudi sklep, da ostane zaključna ekskurzija devetošolcev v Gardaland, dokler svet
staršev ne odloči drugače.
Sprejete šole v naravi in dnevi s posebno vsebino:
1. r.



plavalno opismenjevanje – Terme Čatež (2 ŠD); prevoz + vstopnina



pohod po sadjarski poti Artiče (ŠD); prevoz
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2. r.

3. r.



ogled galerije v Kostanjevici (KD); prevoz + vstopnina



brežiški grad (v okviru pouka); vstopnina



gledališke predstave (v okviru pouka); manjši zneski vstopnin



ekskurzija, grad Sevnica (KD); prevoz + vstopnina



pohod po Bizeljskem – pot k repnicam (ŠD); prevoz



ogled Zbirno reciklažnega centra Boršt (TD); prevoz



gledališke predstave (v okviru pouka); manjši zneski vstopnin



Pleterje – muzej na prostem (ND); prevoz + vstopnina



šola v naravi – CŠOD Medved ali Čebelica, november ali april (ŠD, ŠD, ND); bivanje +
prehrana + prevoz

4. r.



pohod na Cirnik (ŠD); prevoz



gledališke predstave (v okviru pouka); manjši zneski vstopnin



plavalni tečaj v Termah Čatež (v okviru pouka ŠPO); prevoz v eno smer + vstopnina



spoznajmo glavno mesto Ljubljano (KD); prevoz + vstopnina



sola v naravi – CŠOD Trilobit ali Vojsko, maj ali junij, (2 ND + ŠD); bivanje + prehrana +
prevoz

5. r.



Šentvid, orientacijski tek (ŠD); 1 EUR/učenca



plavanje – Terme Čatež (ŠD); vstopnina + prevoz



ekskurzija – domača pokrajina (v okviru pouka DRU); vstopnina + prevoz



Svet energije – Gen energija Krško (ND); prevoz



ogled Posavskega muzeja Brežice, delavnice (TD); vstopnina



gledališke predstave (v okviru pouka SLO); manjši zneski vstopnin



nabava likovnih potrebščin



šola v naravi – CŠOD Trilobit ali Vojsko; maj ali junij (KD, 2 ŠD); bivanje + prehrana + prevoz
ali



zaključna ekskurzija po Dolenjski (Šentrupert, Šmarješke Toplice, Novo mesto – KD); prevoz
+ vstopnina;



pohod po Sromeljski pešpoti; (ŠD) prevoz



zimski športni dan, drsanje (ŠD); sposoja drsalk



plavanje – Terme Čatež (ŠD); vstopnina + prevoz



ogled vodohrana Kapele, čistilne naprave Mostec, Zbirno reciklažnega centra Boršt centra
Boršt (ND); prevoz

6. r.



orientacijski pohod na Šentvid (ŠD); 1 EUR/na učenca



gledališke predstave (v okviru pouka SLO); manjši zneski vstopnin



nabava likovnih potrebščin



zimska šola v naravi na Pohorju, 1.–5. 2. 2016 (2 ND, TD, ŠD, 5 ur pouka ŠPO); bivanje +
prehrana + prevoz + smučarska vozovnica



geološka pot (spoznavanje kamnin in fosilov) – Olimje (ND); prevoz + vstopnina



ogled gledališke predstave in dejavnost v izbrani kulturni ustanovi izven Brežic – glede na
ponudbo (KD); vstopnina + prevoz



ročna izdelava papirja (TD); plačilo delavnice



gledališke predstave (v okviru pouka SLO); manjši zneski vstopnin



ogled proizvodnje lesnih izdelkov (TD); plačilo delavnice + prevoz



plavanje – Terme Čatež (ŠD); vstopnina + prevoz
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izbirni ŠD (kolesarstvo, badminton, namizni tenis – brezplačne dejavnosti; čolnarjenje, tenis,
golf, lokostrelstvo, odbojka na pesku, streljanje z zračno puško, kegljanje – plačljive
dejavnosti



planinski pohod na Bohor (ŠD), prevoz; po Brežiški planinski poti za učence z zdravstv.
težavami (brezplačno)



zimski ŠD (v okviru zimske šole v naravi); učenci, ki se ŠN ne bodo udeležili, bodo imeli tek
na smučeh doma ali drsanje v Termah Čatež; izposoja drsalk + prevoz

7. r.



nabava likovnih potrebščin



šola v naravi – CŠOD Kranjska Gora ali Planica, oktober ali november (2 TD, 2 ND, 5 ur
pouka ŠPO); bivanje + prehrana + prevoz (vlak)



ogled Muzeja gozdarstva in lesarstva Nazarje in Muzeja premogovništva Slovenije Velenje
(TD); vstopnina + prevoz



izbirni ŠD (kolesarstvo, badminton, namizni tenis – brezplačne dejavnosti; čolnarjenje, tenis,
golf, lokostrelstvo, odbojka na pesku, streljanje z zračno puško, kegljanje

– plačljive

dejavnosti


planinski pohod na Gospodično, Trdinov vrh (ŠD), prevoz; po Brežiški planinski poti za
učence z zdr. težavami (brezplačno)



zimski ŠD – zimski pohod po okolici (brezplačna dejavnost); alpsko smučanje, tek na
smučeh, drsanje, krpljanje (plačljive dejavnosti)

8. r.



plavanje – Terme Čatež (ŠD); prevoz + vstopnina



ogled Jovsov (ND); prevoz + vstopnina



gledališke predstave (v okviru pouka SLO); manjši zneski vstopnin



nabava likovnih potrebščin



šola v naravi – CŠOD Burja, september ali april (2 ND, 2 TD, 5 ur pouka ŠPO); bivanje +
prehrana + prevoz



Po Prešernovih stopinjah (COŠD) – Ljubljana, Kranj, Vrba (KD); vstopnina, prevoz



ogled proizvodnega obrata v Novem mestu (TD); prevoz



izbirni ŠD (kolesarstvo, badminton, namizni tenis – brezplačne dejavnosti; čolnarjenje, tenis,
golf, lokostrelstvo, odbojka na pesku, lokostrelstvo, streljanje z zračno puško (plačljive
dejavnosti)



planinski pohod na Kum (ŠD), prevoz; po Brežiški planinski poti za učence z zdr. težavami
(brezplačno)



zimski ŠD – zimski pohod po okolici (brezplačna dejavnost); alpsko smučanje, tek na
smučeh, drsanje, krpljanje (plačljive dejavnosti)

9. r.



plavanje – Terme Čatež (ŠD); prevoz + vstopnina



gledališka predstava v angleščini (na izbiro); prevoz + vstopnina



astronomsko jutro – delavnice v okviru pouka; plačilo planetarija



gledališke predstave (v okviru pouka SLO); manjši zneski vstopnin



nabava likovnih potrebščin


ekskurzija (5 ur pouka ŠPO); prevoz + vstopnina



ogled tehniškega muzeja Slovenije (TD); prevoz + vstopnina



ekskurzija – Kraški rob (ND); prevoz + vstopnina (CŠOD)



muzej krapinskih neandertalcev in panonska vas (ND); prevoz + vstopnina



poklicno usmerjanje (TD); prevoz



Svet energije – Gen energija in ogled muzeja Krško (TD), prevoz + vstopnina
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plesni tečaj; plačilo tečaja



valeta; plačilo prostora, ozvočenja …



izbirni ŠD: kolesarstvo, badminton, namizni tenis (brezplačne dejavnosti); čolnarjenje,
tenis, golf, lokostrelstvo, streljanje z zračno puško, odbojka na pesku (plačljive
dejavnosti)



zimski ŠD: zimski pohod po okolici (brezplačna dejavnost); alpsko smučanje, tek na
smučeh, drsanje, krpljanje (plačljive dejavnosti)

OŠPP 



športni dan: plavanje v Termah Čatež; prevoz + vstopnina



gledališke predstave (v okviru pouka SLO); manjši zneski vstopnin



gledališka predstava v angleščini (na izbiro); prevoz + vstopnina



nabava likovnih potrebščin

plavanje v Termah Čatež (ŠD); vstopnina + prevoz



drsanje v Termah Čatež (ŠD); izposoja drsalk + prevoz



Mirno morje – sept. 2015; prevoz



naravoslovni dan: Kostanjevica, Pleterje – muzej na prostem; prevoz + vstopnina



plesni tečaj – samo za 9. razred; plačilo tečaja



ogled gledališke in filmske predstave v Domu kulture Brežice (v okviru pouka SLO); manjši
zneski vstopnin

IP



valeta – samo za 9. razred; plačilo prostora, ozvočenja ...



nabava likovnih potrebščin

ekskurzije v okviru izbirnih predmetov


ogled galerije v Klanjcu na Hrvaškem – v okviru izbirnega predmeta likovno snovanje
3; prevoz + vstopnina

N



ogled POP TV – v okviru izbirnega predmeta šolsko novinarstvo; prevoz



ekskurzija v podjetje – v okviru izbirnega predmeta poskusi v kemiji; prevoz

delavnice za nadarjene


tabor v domu CŠOD

Osnovna šola Brežice tudi tokrat ni bila izbrana za uvedbo prvega tujega jezika v 2. razredu.
Fleksibilni predmetnik bo potekal v 5. razredu, enako kot v letošnjem šolskem letu. Prav tako se bo na
predmetni stopnji izvajalo tedensko menjavanje tehnike in tehnologije z likovno umetnostjo ter likovne
z glasbeno umetnostjo.
Pouk v manjših učnih skupinah se bo v šolskem letu 2015/2016 izvajal od 7. do 9. razreda (matematika,
slovenščina in tuji jezik).
Projekte je predstavila pomočnica ravnateljice Nevenka Sreš. Letos zaključujemo dva projekta, in sicer
Comenius ter Inovativna pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja. Z delom na projektu Inovativna
pedagogika 1:1 bomo nadaljevali tudi po uradnem zaključku le-tega, in sicer z vsemi učenci 9. razreda.
Prijavili smo dva nova projekta Erasmus+, katerih izbor bo znan v poletnih mesecih. V teku je še vedno
projekt SIMOS. Prav tako bomo jeseni nadaljevali s projektom Prometna kača, s katerim smo v šolskem
letu 2014/2015 spodbujali otroke in starše k temu, da bi v šolo in domov potovali varno, zdravo in okolju
prijazno, tj. peš, s kolesi ...
Predsednica Mateja Jankovič Čurič je predlagala, da bi tudi v naslednjem šolskem letu učenci dobili
likovne potrebščine kar v šoli. Starši bi zneske za likovne potrebščine poravnali po položnici.
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SPREJETI

-

SKLEPI:

Šola organizira vse predlagane dneve s posebno vsebino; predhodno
jih predstavi staršem na roditeljskem sestanku.

-

Starši morajo pravočasno odjaviti otroka, ki se ne bo mogel udeležiti
ekskurzije, sicer bodo plačali strošek prevoza; v primeru nenadne
bolezni otroka dostavijo šoli zdravniško potrdilo.

-

Za zaključno ekskurzijo devetošolcev ostane Gardaland, dokler svet
staršev ne odloči drugače.

-

Potrdi se skupna nabava likovnih potrebščin za učence II. in III. triade v
šolskem letu 2015/2016.

K 4.
Predlagani seznam delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv ter določitev skupne nabavne cene delovnih
zvezkov za OŠ in OŠPP za šolsko leto 20150/2016:
1. razred
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
M. Kramarič et al.: LILI IN BINE 1 – medpredmetni delovni zvezek v štirih delih + koda
za dostop do interaktivnega gradiva LILIBI, Rokus Klett
M. Kramarič et al.: LILI IN BINE – zvezek za opismenjevanje, 2 dela (2. del za 2. razred),
prenova 2013, Rokus Klett
Moja stavnica – stavnica za opismenjevanje, Izolit
SKUPAJ: 2 delovna zvezka + stavnica

€
37,60
9,90
11,56
59,06

2. razred
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
M. Kramarič et al.: LILI IN BINE 2 – medpredmetni delovni zvezek v štirih delih + koda
za dostop do interaktivnega gradiva LILIBI, Rokus Klett
S. Osterman et al.: RAČUNANJE JE IGRA 2 – zbirka nalog, Antus
SKUPAJ: 2 delovna zvezka

€
40,00
7,95
47,95

3. razred
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
M. Kramarič et al.: LILI IN BINE 3 – komplet samostojnih delovnih zvezkov za
slovenščino, matematiko, spoznavanje okolja in glasbeno umetnost + koda za dostop
do interaktivnega gradiva LILIBI, Rokus Klett
S. Osterman et al.: RAČUNANJE JE IGRA 3 – zbirka nalog za matematiko, Antus
SKUPAJ: 5 delovnih zvezkov

€
49,00

7,95
56,95

4. razred
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe

€

RADOVEDNIH PET 4 – komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino,
matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno umetnost + koda za dostop
do interaktivnega gradiva, Rokus Klett
S. Osterman et al.: RAČUNANJE JE IGRA 4 – zbirka nalog, Antus
S. Maidment et al.: HAPPY STREET 1 – delovni zvezek za angleščino, MKT
S KOLESOM V ŠOLO – delovni zvezek, Primotehna
SKUPAJ: 8 delovnih zvezkov

56,00

5,95
15,60
9,00
86,55
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5. razred
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
RADOVEDNIH PET 5 – komplet samostojnih delovnih zvezkov za slovenščino,
matematiko, družbo, naravoslovje in tehniko in glasbeno umetnost + koda za dostop
do interaktivnega gradiva, Rokus Klett
S. Maidment et al.: HAPPY STREET 2, – delovni zvezek za angleščino, MKT
S. Osterman et al.: RAČUNANJE JE IGRA 5, zbirka nalog za matematiko, Antus
SKUPAJ: 7 delovnih zvezkov

€
59,00

15,60
5,95
80,55

6. razred
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
D. Kapko et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 6 – samostojni delovni zvezek, Rokus Klett,
posodobljen
M. Dornik et al.: KOCKA 6 – delovni zvezek za matematiko, MODRIJAN, prenovljen
T. Hutchinson: PROJECT 1, THIRD EDITION – učbenik z elementi delovnega zvezka za
angleščino, MKT
T. Hutchinson: PROJECT 1, FOURT EDITION – delovni zvezek za angleščino s CD-jem
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA – delovni zvezek z delovnim gradivom,
IZOTECH, prenovljen
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6 – delovni zvezek s CD-jem, Rokus Klett
S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6 – delovni zvezek, Rokus Klett, prenovljen
ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, MKZ
SKUPAJ: 7 delovnih zvezkov + atlas

€
17,15
14,90
21,80
17,70
19,50
13,40
13,20
34,96
152,61

7. razred
Obvezni predmeti
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
D. Kapko et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 7 – samostojni prenovljeni delovni zvezek,
2 dela, Rokus Klett
T. Hutchinson: PROJECT 2, THIRD EDITION – delovni zvezek za angleščino, MKZ
T. Hutchinson: PROJECT 2, THIRD EDITION – učbenik z elementi delovnega zvezka za
angleščino, MKZ
S. Fošnarič et al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 7 – delovni zvezek z delovnim gradivom,
IZOTECH
SKUPAJ: 4 delovni zvezki

€
17,15
17,70
21,80
19,50
76,15

Izbirni predmeti
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
G. Motta: WIR 1 – delovni zvezek za nemščino, slovenska izdaja, Rokus Klett

€
13,99

8. razred
Obvezni predmeti
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
M. Bešter et. al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 8 – samostojni delovni zvezek za
slovenščino – jezik, prenovljen; 2 dela, Rokus Klett
T. Hutchinson: PROJECT 3, THIRD EDITION – delovni zvezek za angleščino, MKT
T. Hutchinson: PROJECT 3, THIRD EDITION – učbenik z elementi delovnega zvezka za
angleščino, MKT
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, Modrijan, prenovljeno

€
17,15
17,70
21,80
13,90
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S. Fošnarič et. al.: TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA 8 – delovni zvezek z učnimi gradivi,
IZOTECH, prenovljeno
D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8 – interaktivni učbenik za biologijo + zvezek za
aktivno učenje + koda za dostop do interaktivnega gradiva
P. Mežnar: ZNAM ZA VEČ. Kemija 8 – razlage in vaje za boljše ocene, Rokus Klett
SKUPAJ: 7 delovnih zvezkov

19,50
14,90
6,85
111,80

Izbirni predmeti
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
G. Motta: WIR 2 – delovni zvezek za nemščino za 2. leto učenja, Rokus Klett

€
13,99

9. razred
Obvezni predmeti
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
M. Bešter et al.: SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9 – samostojni delovni zvezek, Rokus Klett
D. Ilinkar, E. Vižintin: NALOGE ZA PRIPRAVO NA ZUNANJE PREVERJANJE ZNANJA ZA
MATEMATIKO – zbirka nalog za 8. in 9. razred
T. Hutchinson: PROJECT 4, THIRD EDITION – delovni zvezek za angleščino, MKT
T. Hutchinson: PROJECT 4, THIRD EDITION – učbenik z elementi delovnega zvezka za
angleščino, MKT
P. Mežnar: ZNAM ZA VEČ. Kemija 9 – razlage in vaje za boljše ocene, Rokus Klett
D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9 – interaktivni učbenik za biologijo + zvezek za aktivno
učenje + koda za dostop do interaktivnega gradiva
M. Žerovnik: ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, DZS
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2 – delovni zvezek, Modrijan, prenovljen
SKUPAJ: 7 delovnih zvezkov + zemljevid

€
17,15
8,77
17,70
21,80
6,85
9,90
5,80
13,90
101,87

Izbirni predmeti
Avtor in naslov gradiva ter ime založbe
G. Motta: WIR 3 – delovni zvezek za nemščino za 3. leto učenja, Rokus Klett

€
13,99

Seznam delovnih zvezkov za osnovno šolo s prilagojenim programom v šolskem letu 2015/2016
1. razred
Naslov delovnega zvezka in ime založbe
Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 1 – delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za
šolstvo
Matematika 1 (2 dela), Zavod RS za šolstvo
Skupaj

Cena v €
16,33
26,99
43,32

2. razred
Naslov delovnega zvezka in ime založbe
Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 2 – delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za
šolstvo
Matematika 2, Zavod RS za šolstvo
Skupaj

Cena v €
29,82
19,76
49,58

3. razred
Naslov delovnega zvezka in ime založbe
Pajkec Piko posluša, govori, bere, piše 3 – delovni zvezek za slovenščino, Zavod RS za
šolstvo

Cena v €
21,40
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Skupaj

21,40

4. razred
Naslov delovnega zvezka in založba
Planet Črkosned – delovni zvezek za slovenski jezik, Zavod RS za šolstvo
Skupaj

Cena v
€
15,80
15,80

5. razred
Naslov delovnega zvezka in ime založbe
Brez zmede sejemo besede, Zavod RS za šolstvo
Merimo in računamo do 100, Jutro
Skupaj

Cena v €
23,38
11,00
34,38

6. razred
Naslov delovnega zvezka in ime založbe ¸
Matematika 6, Zavod RS za šolstvo
Vesolje besed, Zavod RS za šolstvo
Skupaj

Cena v €
28,30
19,40
47,70

7. razred
Naslov delovnega zvezka in ime založbe
Kako povem, kako napišem 7, Zavod RS za šolstvo
Skupaj

Cena v €
15,57
15,56

8. razred
Naslov delovnega zvezka in ime založbe
Kako povem, kako napišem 8, Zavod RS za šolstvo
Matematika 8, Zavod RS za šolstvo
Skupaj

Cena v €
20,85
26,91
47,76

9. razred
Naslov delovnega zvezka in ime založbe
Kako povem, kako napišem 9, Zavod RS za šolstvo
Skupaj

Cena v €
19,87
19,87

Člani sveta staršev so imeli pripombe glede tega, da učitelji matematike niso dodali med delovne zvezke
v tretjem triletju DZ za matematiko; polemizirali so tudi o nabavi atlasa za geografijo v 6. razredu.

SKLEP:

-

Učitelji matematike naj ponovno proučijo seznam delovnih zvezkov za
matematiko od 7. do 9. razreda in ga po potrebi dopolnijo.
Na korespondenčni seji sveta staršev bodo člani sveta staršev odločali
o novem/starem seznamu delovnih zvezkov in ostalih učnih gradiv ter
o določitvi skupne nabavne cene delovnih zvezkov za OŠ in OŠPP.

K 6.
Poročilo o delu šolskega sklada je podala Jadranka Čabraja. Povedala je, da je stanje na računu 4.051,42
EUR. V tem šolskem letu so v sklad prispevali naslednji razredi: 1. a, 4. c, 5. a, 8. c in dva oddelka šole s
prilagojenim programom. Nekaj sredstev pa je šolski sklad pridobil tudi s prodajo izdelkov učencev na

11

novoletni tržnici in s prostovoljnimi prispevki ob ogledu gledališke predstave, ki jo je doniral KUD
Vitomarci. V šolskem letu 2014/2015 je bilo na sklad naslovljenih 15 prošenj.
Ravnateljica se je ob tej priložnosti zahvalila vsem članom sveta staršev za pomoč pri zbiranju sredstev
ter vsem staršem za denarne prispevke.
K. 7
Glede na to, da je bil del mednarodne dejavnosti že predstavljen pod točko 4, je pomočnica ravnateljice
Nevenka Sreš podala le še dejavnost šole z zamejskimi Slovenci. V preteklem šolskem letu je našo šolo
obiskala skupina 25 zamejskih Slovencev, aprila letos pa je 20 naših učencev obiskalo Celovec in
tamkajšnjo slovensko gimnazijo. Povedala je še, da bo šola od 14. do 17. maja gostiteljica 40 učencev in
10 mentorjev iz OŠ Dobřany na Češkem ter nekaj učencev in učiteljev iz OŠ Ivana Cankarja Zagreb. Ob
tem se je zahvalila vsem staršem za pomoč pri namestitvi teh otrok.
K. 8
Pomočnica ravnateljice Darja Mandžuka je predstavila aktivnosti, ki jih bo šola izvedla do konca šolskega
leta:
-

zunanje preverjanje znanja – 5., 7. in 11. maj 2015 iz MAT, SLO, TJA (6. razred); MAT, SLO, DKE
(9. razred),

-

govorilne ure in roditeljski sestanki – maj, junij 2015,

-

mednarodno srečanje OŠ Dobřany, OŠ Zagreb in OŠ Brežice – od 14. do 17. maja 2015,

-

mednarodna kulturna prireditev Dolga prijateljstva – 15. maj 2015,

-

odprtje digitalne razstava likovnih del, plesne, gledališke in športne aktivnosti na ulici (v okviru
prireditve »Maj v mestu Brežice«) – 16. maj 2015 (prireditev pripravili: Posavski muzej Brežice,
Občina Brežice, Zveza kulturnih društev, Osnovna šola Brežice in Kulturno društvo Drugi oder),

-

šola v naravi – od 25. maja do 3. junija 2015 (4. in 5. razred),

-

atletski športni dan – maj 2015 ( za učence od 1. do 9. razreda in OŠPP),

-

posamezni ŠD, KD, ND, THD – maj, junij 2015,

-

teoretični del kolesarskega izpita – maj 2015 (4. razred),

-

praktični del kolesarskega izpita – maj 2015 (5. razred),

-

državno tekmovanje v folklori – 30. maj 2015 (Folklorna skupina OŠB Kresnice),

-

valeta – 12. junij 2105,

-

sprejem najuspešnejših učencev šole pri županu – 18. junij 2015,

-

zaključna prireditev šole – 23. junij 2015 (podelitev priznanj najuspešnejšim učencem od 3. do
8. razreda OŠ in OŠPP).

K. 9
O problemu pojava nasilja na šoli je spregovorila ravnateljica. Povedala je, da vodstvo in zaposleni
odgovorno pristopajo k reševanju problemov na tem področju. Rešujejo jih s pomočjo lastnega in tudi
zunanjega kadra (Marko Juhant, Nastja Dermastja, Katja Džindžinovič). Žal pa šola nima podpore
razumevanja in sodelovanja nekaterih staršev, sicer bi lahko s skupnimi dogovori in ukrepi lažje prišli do
hitrejših in ugodnejših rešitev. Uvedeno je kar nekaj aktivnosti, ki bi morale prispevati k izboljšanju stanja
na tem področju (4. c, d, 7. a., c ...)
Šola je ponedeljkove razrednikove ure namenila vsebinam, povezanim z vzpostavljanjem dobrih
medsebojnih odnosov, komunikaciji, poglobljenim pogovorom med razredniki in učenci (učence in
učitelje usposablja za mediatorje). V oddelku, v katerem so prevladovali slabi medsebojni odnosi, je bila
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organizirana delovna terapija, poimenovana »gradnja hiške« (Marko Juhant). Organiziran je bil tudi tek
solidarnosti, ki so se ga v zelo velikem številu udeležili učenci, starši in zaposleni šole.
Vse naštete dejavnosti so bile zelo dobro sprejete, vendar na šoli ugotavljajo, da pri posameznikih kljub
vloženemu trudu ni pričakovanega uspeha, zato so organizirali z njimi še dodatne individualne pogovore
(razrednik, socialna služba, zunanji sodelavci … ).
K 10.
Pod točko Razno je svet staršev zopet obravnaval fotografiranje učencev. Ravnateljica se je prisotnim
opravičila zaradi napake, do katere je prišlo, ko pri delitvi prijavnic staršem ni bil upoštevan sklep sveta
staršev, da se izdela le resna fotografija v velikosti 20 x 15 cm. Svet staršev je ponovno potrdil sklep, da
naj se izdela le resna fotografija v velikosti 20 x 15 cm, in sicer po ceni, ki jo je ponudnik podal lani (0,99
EUR).
Seja je bila zaključena ob 20.30.
Predsednica sveta staršev:
Mateja Jankovič Čurič

13

