
svet starševsvet starševsvet starševsvet staršev     ----    delovne skupinedelovne skupinedelovne skupinedelovne skupine

Andrej TavcarAndrej TavcarAndrej TavcarAndrej Tavcar         to:
spela.lajmis, zupancandreja, samo, info, 
aleksander.lavric, andrej.strakl, 
valerija.stiblar, darija.premk, robert.koprivec, 

12.10.2014 21:28

Cc: "Sašo Vlah'"

Pozdravljeni,

glede na to, da smo na zadnji seji sveta staršev ustanovili nekaj delovnih skupin in ste sprejeli mesta v  
njih, bi vam rad posredoval nekaj informacij , ki bi lahko koristile pri nadaljnjem delu . Gre res le za 
informacije - usmeritve in prioritete naj si vsaka delovna skupina določi sama  - predebatirali pa jih bomo 
na svetu staršev.

Koristno bi bilo, da bi se člani vsake delovne skupine dobili na sestanku in dogovorili o svojem nadaljnjem  
delu - prosim dogovorite se. V kolikor se uspemo uskladiti glede terminov , prvič z veseljem pridem 
zraven, da vam še "v živo" posredujem izkušnje zadnjih let .... prav tako pa bi bilo morda pametno povabiti 
zraven tudi ravnatelja, oziroma (vsaj prve) sestanke organizirati skupaj z njim .

Šolska prehranaŠolska prehranaŠolska prehranaŠolska prehrana ::::    Špela LajmišŠpela LajmišŠpela LajmišŠpela Lajmiš ,,,,    Andreja ZupancAndreja ZupancAndreja ZupancAndreja Zupanc ,,,,    Samo HrvatinSamo HrvatinSamo HrvatinSamo Hrvatin ,,,,    Robert GradišarRobert GradišarRobert GradišarRobert Gradišar
DOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJE ::::
Področje šolske prehrane je eno od področij , ki so pogosto predmet razprav na svetu staršev - marsikdaj 
gre pogosto za reševanje posameznih primerov, na osnovi pomanjkljivih informacij in osebnih okusov . 
Organizatorka šolske prehrane ga. Meta Ivanuša je doslej vedno prisluhnila pobudam staršev in poiskala  
ustrezne rešitve. Seveda ni mogoče ustreči vsakemu posamezniku, upoštevati je treba cenovne in 
logistične omejitve in načela zdrave prehrane . 
IZHODIŠČAIZHODIŠČAIZHODIŠČAIZHODIŠČA ::::

organizirati sestanek z go. Ivanuša in se pogovoriti o sestavi jedilnikov ... možnosti izločitve manj �

popularnih jedi in nadomestitve z bolj priljubljenimi
o organizaciji in izvedbi delitve hrane�

dogovoriti se o spremljanju količine odpadkov kuhinje  - lansko leto smo ugotovili , da gre za (pre)velike �

količine
o dogovorih / ukrepih poročati svetu staršev�

PrometPrometPrometPromet::::    Aleksander Lavrič PregeljAleksander Lavrič PregeljAleksander Lavrič PregeljAleksander Lavrič Pregelj ,,,,    Andrej ŠtraklAndrej ŠtraklAndrej ŠtraklAndrej Štrakl ,,,,    Robert GradišarRobert GradišarRobert GradišarRobert Gradišar
DOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJE ::::
V zadnjih letih je bilo ugodno rešenih nekaj pobud staršev (kratkotrajno parkiranje staršev prvošolčkov na 

Abramovi, organizacija odhodov na šole v naravi), izdelana so bila navodila za ravnanje staršev v 
prometu v okolici obeh šolskih objektov. S predstavniki MOL in policije so bile predebatirane nekatere 
rešitve, ki pa še niso realizirane (enosmerni promet v okolici šole na Abramovi, fizične ovire - količki 
ali korita - za preprečitev parkiranja na pločniku / Tržaška, legalizacija dvojnega zavijanja desno z 
Gregorinove na Tržaško).

IZHODIŠČAIZHODIŠČAIZHODIŠČAIZHODIŠČA ::::
intenzivno spremljati in spodbujati realizacijo predlogov s strani MOL (vsaj enkrat na dva meseca) - �

spodbuda in podpora ravnatelju (enosmerni promet v okolici šole na Abramovi, fizične ovire - količki 
ali korita - za preprečitev parkiranja na pločniku / Tržaška, legalizacija dvojnega zavijanja desno z 
Gregorinove na Tržaško)
pripraviti in izpeljati predloge za dodatno informiranje staršev o varnem prometu v okolici obeh šolskih �

objektov
razmisliti o možnih nadaljnjih spremembah prometnega režima v okolici šolskih objektov in na šolskih �

površinah (stalno in ob posebnih priložnostih - rod.sestanki, govorilne ure...)
glede na načrtovano popolno ukinitev prehoda čez železniško progo na Viški v letu  2015... premisliti o �

posledicah za OŠ Vič in se aktivno vključiti v pripravo sprejemljivih rešitev
pripraviti in izpeljati predloge za opozarjanje kršiteljev (deljenje opozorilnih listkov, objava fotografij �

kršitev na šolski spletni strani  ?)
o napredku / dogovorih / ukrepih poročati svetu staršev�



Delovni zvezki in ostala učna gradivaDelovni zvezki in ostala učna gradivaDelovni zvezki in ostala učna gradivaDelovni zvezki in ostala učna gradiva ::::    Valerija ŠtiblarValerija ŠtiblarValerija ŠtiblarValerija Štiblar
DOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJE ::::
V zadnjih letih se je uporaba delovnih zvezkov na OŠ Vič z zelo visokega izhodišča zmanjšala na nivo 

poprečja slovenskih osnovnih šol - v zadnjem letu pa je ponovno narasla. Čeprav smo na svetu 
staršev pravočasno (na februarski seji) predstavili svoja izhodišča, je bil na junijski seji predstavljen 
nesprejemljivo visok in slabo utemeljen predlog cen delovnih zvezkov  - zato ga svet staršev ni potrdil.

IZHODIŠČAIZHODIŠČAIZHODIŠČAIZHODIŠČA ::::
Sodelovati v raziskavi ASSLOŠ in ZASSS glede cen delovnih zvezkov�

Svetu staršev pripraviti osnove za odločanje (priprava izhodišč za "pripravljalno" sejo v februarju in �

"odločevalsko" v juniju
Z vodstvom šole spremljati dejansko uporabo delovnih zvezkov in izločiti tiste, ki so premalo �

uporabljeni
Z vodstvom šole poiskati možnosti za zniževanje stroškov šolanja - skupna nabava učnih �

pripomočkov (tehnika, likovna...)
Spodbujati vodstvo šole k spremljanju in vnaprejšnji predstavitvi celotnih stroškov "brezplačnega" �

šolanja že v okviru LDN...kar bi v kritičnih primerih olajšalo tudi posredovanje šolskega sklada
o napredku / dogovorih / ukrepih poročati svetu staršev�

Vzgojni načrt OŠ VičVzgojni načrt OŠ VičVzgojni načrt OŠ VičVzgojni načrt OŠ Vič ::::    Darja PremkDarja PremkDarja PremkDarja Premk ,,,,    Robert Koprivec BaumhaklRobert Koprivec BaumhaklRobert Koprivec BaumhaklRobert Koprivec Baumhakl ,,,,    Leonida Rijavec RožancLeonida Rijavec RožancLeonida Rijavec RožancLeonida Rijavec Rožanc
DOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJEDOSEDANJE IZKUŠNJE ::::
V zadnjih dveh letih smo se o vzgojnem načrtu precej pogovarjali. Vzgojni načrt je zagotovo eden od 

ključnih dokumentov šole in mora biti dobro usklajen med vsemi deležniki vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Prvotni dogovor je bil, da se vzgojni načrt (ki je še vedno "default" dokument, kakršnega so 
ob uvedbi VN sprejele vse šole) temeljito prenovi, kasneje smo tej pobudi dodali tudi integracijo 
pravilnika o nagradah, pohvalah in ukrepih. V zadnjem šolskem letu se je delo na novi verziji 
spodbudno začelo, potem pa vsebinsko nekako zamrlo - tudi na osnovi ocene, da gre za "pravno 
dober dokument" - ali je to dovolj ?. Začela pa se je dejavnost za pripravo "poenostavljnega povzetka 
VN" - razumljive in privlačne verzije VN za učence .

IZHODIŠČAIZHODIŠČAIZHODIŠČAIZHODIŠČA ::::
Preučiti "dobre prakse" - vzorce VN drugih šol, ki so v zadnjih letih že izdelali dokumente, ki so boljši / �

bolj življenjski od začetnih  "default" dokumentov in razmisliti , kaj bi bilo lahko koristno za OŠ Vič
Spremljati napredek pri izdelavi poenostavljenega gradiva za predstavitev učencem�

V sodelovanju z delavci šole zagotoviti, da bo VN skladen s vizijo, poslanstvom in vrednotami, �

zapisanimi v RN OŠ Vič
O napredku / dogovorih / ukrepih redno poročati svetu staršev - zlasti verificirati vse bistvene  �

konceptualne novosti (npr. sistem točkovanja dosežkov); gre za zares pomembna vprašanja, o katerih 
moramo doseči širok konsenz.
Z vodstvom šole doseči dogovor o tem, da se bo VN v prihodnje sprejemal skladno z določili ZOFVI  �

(enako kot LDN)

Toliko zaenkrat - seveda sem z veseljem na voljo za nadaljnje debate ...

Lep pozdrav, 

Andrej Tavčar 


