OŠ JOŽETA MOŠKRIČA
Jarška c. 34
1122 Ljubljana

ZAPISNIK 3. SEJE SVETA ŠOLE v šolskem letu 2011/12
Seja je potekala v ponedeljek, 4.6. 2012 ob 19.10 v zbornici šole.
Prisotni: Helena Ž. Seme, A. Jakšič, J. Boštjančič, V. Hudobreznik, L. Blaganje, S. Kralj, J.
Janša, F. Srnec, R. Richter, F. Renko
Neopravičeno odsotni: B. Zagorc, Tjaša B. Kump
Predsednica je pozdravila prisotne in predlagala naslednji dnevni red:

1.
2.
3.
4.
5.

Pregled zapisnika zadnje seje sveta šole (priloga).
Potrditev predloga diferenciacije pri pouku za šolsko leto 2012/13.
Potrditev nadstandardnih programov za šolsko leto 2012/13.
Razpis volitev v svet šole
Aktualne zadeve

Dnevni red je bil sprejet.
Ravnateljica je članom sveta zavoda predstavila rezultate ankete o zadovoljstvu staršev z delom
šole, kot je obljubila na prejšnji seji.
Anketo je izpolnilo 16 predstavnikov v svetu staršev, rezultat pa je 85%, s katerim je ravnateljica
zelo zadovoljna.
Ad1)
K zapisniku prejšnje seje ni bilo nobenih pripomb, zato je bil sprejet
Sklep 1: zapisnik 2. seje se potrdi in obesi na šolsko spletno stran.
Ad2)
Ravnateljica je obrazložila predloge oblik diferenciacije za šolsko leto 2012/13:
4. razred:
fleksibilna diferenciacija pri pouku MATEMATIKE in SLOVENŠČINE
(v obsegu ¼ ur od 1. aprila 2013 dalje)
5., 6. in 7. razred:
fleksibilna diferenciacija pri pouku MATEMATIKE in SLOVENŠČINE (1 x tedensko)
8. razred
SLOVENŠČINA, homogene učne skupine
ANGLEŠČINA, heterogene učne skupine
MATEMATIKA, homogene učne skupine
9. razred
SLOVENŠČINA, homogene učne skupine
ANGLEŠČINA, heterogene učne skupine
MATEMATIKA, homogene učne skupine
RAZLAGA STARIH ZAKONSKIH DOLOČIL:
Notranja diferenciacija
• Od 1. – 9. razreda.
• Učitelj v oddelku oz. učni skupini diferencira delo z učenci glede na njihove zmožnosti.
Fleksibilna diferenciacija se izvaja :
 Izvaja se pri pouku slovenščine, matematike in tujega jezika.





Od 4. do 7. razreda.
4. razred (od aprila dalje, največ ¼ ur predmeta v tem obdobju)
5., 6. in 7. razred (št. nivojskih ur ne sme preseči četrtine letnega št. ur posameznega
predmeta)
Diferenciacija v 8. in 9. razredu
Pri matematiki, slovenščini in angleščini se lahko pouk organizira tako, da se učence razporedi :
 v heterogene učne skupine
 v homogene učne skupine na treh ravneh zahtevnosti, ki so opredeljene s cilji oz.
standardi znanja v učnih načrtih (zunanja diferenciacija)
Odločitev učenca za raven zahtevnosti
Šola pri svetovanju učencem za odločitev o ravni zahtevnosti pri oblikovanju homogenih skupin
upošteva:
 oceno pri predmetu,
 sodelovanje in dosežke na tekmovanjih znanja,
 sodelovanje in dosežke pri ID in drugih dejavnostih v šoli in izven nje,
 dosežke pri NPZ od koncu drugega vzgojno izobraževalnega obdobja.
 Učenec se za raven zahtevnosti odloči po posvetovanju z učitelji, šolsko svetovalno
službo in starši.
Oblikovanje učnih skupin
Heterogene učne skupine
Učence posameznega razreda v učne skupine razporedi šola.
Homogene učne skupine
Oblikujejo se na podlagi odločitev učencev za ravni zahtevnosti.

Po novem pravilniku o diferenciaciji, ki začne veljati septembra 2012, se učenci delijo le še v manjše
skupine. Način dela v teh skupinah je avtonomija šole in starši uvrstitve v skupine ne potrjujejo več.
Sprejet je bil
Sklep 2: predlog oblik diferenciacije za š.l. 2012/13 se potrdi.
Ad3)
Ravnateljica predstavi razširjeni in nadstandardni program za prihodnje šolsko leto:
- Plačljivi dnevi dejavnosti (kulturni, naravoslovni, tehniški in športni). Večino bomo
poskušali organizirati brezplačno ali v okviru naravoslovnih taborov in šole v naravi.
- Naravoslovni tabori v 2., 3., 4., 7. in 8. razredu.
- Letna šola v naravi v 5. razredu.
- Zimska šola v naravi v 6. razredu.
- Plavanje v 1., 3. in 6. razredu.
- Valeta v 9. razredu.
- Zaključna ekskurzija v 9. razredu.
V LDN 2012/13 pa bodo natančneje opredeljeni stroški teh programov za posamezne oddelke.
Sprejet je bil
Sklep 3: razširjeni in nadstandardni program za š.l. 2012/13 se potrdi.
Ad4)
Razpis volitev v svet šole:
Mandat dosedanjim članom poteče dne 29.9.2012. Volitve razpisujemo za dne 29.6.2012,
14.9.2012 pa bo končan postopek volitev v svet šole.
Svet staršev je že predlagal pet (5) staršev in sicer predstavnike naslednjih razredov: 3. A, 2. A,
3. B, 4. B in 7. A.
Imenovana je volilna komisija v sestavi: V. Sepič, R. Hočevar in K. Rudolf; nadomestni člani pa
so J. Kranjčec, M. Kenda in A. Ostrež. Člani komisije ter ravnateljica ne morejo kandidirati za
svet šole.

Sprejet je bil
Sklep 4: člani sveta se z razpisom volitev v svet šole strinja.
Ad5)
Aktualno:
V letošnjem letu so se upokojili 3 delavci šole (A. Emeršič, B. Anžur in A. Ostrež s 1.9.2012).
Zaposlili smo novega hišnika, delo A. Ostrež – v obsegu polovičnega delovnega časa - pa bo
razporejeno med druge delavce šole.
Dne 11.6.2012 se zaključi razpis za sanacijo telovadnice in če bo šlo vse po sreči, bo telovadnica
v septembru že sanirana.
Predsednica se je zahvalila za uspešno sodelovanje vsem prisotnim in zaželela uspešno delo tudi
v naprej.
Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisnik zapisala:
Rjabina Hočevar

Predsednica sveta šole:
Helena Žnidaršič Seme

