Zapisnik 4. seje Sveta staršev OŠ Gustava Šiliha Laporje za šolsko leto 2021/22
Kraj: Vrtec Laporje
Datum: 10. 5. 2022, pričetek 18.35
Predstavniki Sveta staršev:
Razred/oddelek
Ime in priimek
1. A
Vesna Sagadin
2. A
Denis Toplak – opravičil odsotnost
3. A
Monika Močnik
4. A
Živa Šorli
5. A
Danijel Vuk – ni opravičil odsotnosti
6. A
Valentina Košič
7. A
Nina Šlamberger – ni opravičila odsotnosti
8. A
Doroteja Mlaker Krošel
9. A
Marjeta Ramovš
MEHURČKI Maja Šela – opravičila odsotnost
SONČKI
Nastja Leskovar – opravičila odsotnost
MAVRICE
Larisa Kovač
LUNICE
Anja Lah
ZVEZDICE
Laura Čelan – opravičila odsotnosti
Odsotnost so opravičili: Denis Toplak, Laura Čelan, Maja Šela in Nastja Leskovar
Prisotne so bile predstavnice šole:
- Marjetka Čas, prof.,
- Saša Krajnc Bek, prof.,
- Albina Avsec, prof.
Ugotovljena je bila sklepčnost Sveta staršev in sprejet predlagan dnevni red.
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 3. seje Sveta staršev OŠ Gustava Šiliha Laporje.
2. Informacija o izbirnih predmetih, manjših učnih skupinah, tujih jezikih in podaljšanem bivanju v
šolskem letu 2022/2023.
3. Vpis novincev v vrtec in v šolo.
4. Delovni zvezki in učna gradiva.
5. Izvolitev treh predstavnikov staršev v Svet zavoda za naslednje štiriletno mandatno obdobje.
6. Razno oz. aktualno v šoli in vrtcu.
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K 1. točki: Pregled in potrditev zapisnika 3. seje
Na zapisnik 3. seje Sveta staršev ni bilo pripomb.

Sklep 1: Zapisnik 3. seje Sveta staršev je bil soglasno sprejet.
K 2. točki: Informacija o izbirnih predmetih, manjših učnih skupinah, tujih jezikih in podaljšanem
bivanju v šolskem letu 2022/2023
- 10 izbirnih predmetov, ki pokrivajo različna področja;
- matematika homogene skupine, slovenščina in angleščina heterogene skupine;
- tuji jezik angleščina je v 1. razredu kot neobvezni izbirni predmet, tuji jezik nemščina pa kot
interesna dejavnost;
- podaljšano bivanje – šola je oddala vlogo za 60 ur, odgovor se še čaka.
K 3. točki: Vpis novincev v vrtec in šolo
- Šola: V 1. razred za šolsko leto 2022/2023 je vpisanih 12 otrok, zato kombinacija ne bo
potrebna.
- Vrtec: Prispelo je 24 vlog, sedaj je v vrtcu 82 otrok, v letu 2022/2023 bo predvidoma 96 otrok
in potekajo pogovori z Občino SB za 6. oddelek. V primeru ne-odobritve 6. oddelka in
trenutnega števila vpisanih za prihodnje leto, bo potrebno formirati komisijo za sprejem otrok
vrtec, ki bo odločala o sprejemu oz. zavrnitvi otrok v vrtec.
K 4. točki: Delovni zvezki in učna gradiva
Seznam smo dobili v pogled. Razprave ni bilo.

Sklep 2: Soglasno smo sprejeli predlagane delovne zvezke in učna gradiva za šolsko leto
2022/2023.
K 5. točki: Izvolitev treh predstavnikov staršev v Svet zavoda za naslednje štiriletno mandatno
obdobje
Svet staršev je predlagal tri predstavnike v Svet zavoda: Živo Šorli, Franca Hozjana in Marjeto Ramovš.

Sklep 3: Svet staršev je soglasno z javnim glasovanjem izvolil Živo Šorli, Franca Hozjana in
Marjeto Ramovš v Svet zavoda za štiriletno mandatno obdobje.
K 6. točki: Razno in aktualno v šoli in vrtcu
- Saša Kranjc Bek je predstavila aktualno delo v vrtcu in nekatere aktivnosti, ki še sledijo:
o vrtec v naravi, 19. 5. 2022 (Modraže);
o plavalni tečaj skupaj z učenci 1. razreda (pozitivna izkušnja, povezovanje otrok v vrtcu
in šoli);
o vrt (vsaka skupina ima svojo gredo):
o v maju predvidena druženja otrok s starimi starši;
o v začetku junija so predvidena druženja s starši;
o v vrtcu je bil izveden pregled objekta in ni vidnejših obrab opreme v vrtcu, vrtec je
dobro vzdrževan, varen in čist;
o pregled porabe sredstev in stanja na Skladu vrtca.
Predstavnice skupin vrtca so pohvalile delo vzgojiteljic v vrtcu. Zahvaljujejo se za fotografije,
video posnetke.
-

Marjeta Čas je predstavila aktualno delo v šoli in izpostavila nekatere aktivnosti:
o predavanje za starše Mitja Muršiča – pozitivno sprejeto;
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

dodatni tečaj za zimovanje je bil odlično izpeljan;
izpeljan tabor verstva in etika;
izpeljane intenzivne pevske vaje na Boču;
majska srečanja v okviru RaP;
spodbujanje branja in zaključek Bralne značke;
uspešno izpeljan Escape school za nadarjene učence;
karierna orientacija in obisk IMPOL-a za 8. in 9. razred;
tožba staršev na upravno sodišče – ena tožba zavržena, ena tožba je še v postopku;
zaposlitev dodatne učiteljice matematike;
cene surovin šolske prehrane so se povečale cca. za 30 % – priporočila MIZŠ po lokalnih
izdelkih, predvideva se ponovno povečanje cene obrokov v jesenskem času;
pregled porabe sredstev in stanja na Šolskem skladu;
predstavniki razredov so pohvalili delo šole.

Predstavniki v svetu staršev so se zahvalili predsednici Sveta staršev za konstruktivno vodenje sej.

Četrta seja Sveta staršev je bila zaključena ob 19.40.
Laporje, 19. 5. 2022
Zapisničarka:
Marjeta Ramovš

Predsednica Sveta staršev:
Živa Šorli
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