Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici
SVET STARŠEV
A. Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici
______________________________________________________

ZAPISNIK
1. seje sveta staršev Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
dne 21. septembra 2016 s pričetkom ob 16.00 uri

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituiranje Sveta staršev
Seznanitev o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16
Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2016/17
Predlogi, mnenja, pobude
Razno

Ad.1
Izvolitev, potrditev predsednice Sveta staršev: Manja Durnik
Izvolitev in potrditev članov Sveta zavoda: Manja Durnik, Sebastjan Arčon
Ad.2
Člani Sveta staršev smo prejeli OŠ Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto
2015/16 in ga po predstavitvi g. ravnatelja tudi potrdili.
G. ravnatelj je poudaril, da so v poročilu zajete vse tri šole (Vogrsko, Vrtojba, Šempeter) in preletel
nekaj pomembnejših točk realizacije lanskega leta:
 obvezni program in realizacija le tega
 število otrok, ki so bili uspešni (10 otrok ponavlja razred)
 nacionalno preverjanje, primerjava naše šole s slovenskim povprečjem
 tekmovanja, priznanja
 bolnišnični program (650 otrok letno)
 izvajanje popoldanske učne pomoči (Tina Posedel)
Dodatne informacije:
 77 otrok od 670 potrebuje posebno pomoč, zato je potrebno dodatno strokovno
osebje
 Šola bo imela novo spletno stran, kjer bodo na razpolago vabila, gradiva,..
 75 otrok je letos vpisanih v otroški pevski zbor, ker so otroci-starši izrazili željo po
pevskem zboru tudi za 2. razred
 Naslednji teden prejmemo prijavnice za interesne dejavnosti, ponudniki so različni.
Nekateri ponujajo dejavnost brezplačno, drugi za članarino, ostali za vadnino. V
skladu s tem jim bo šola računala najemnino prostorov: brezplačno, pavšal, tržno.
 Šola ne podpira oglaševanja, zato je v avli šole mesto, kjer si lahko postrežemo z
različnimi publikacijami

Ad.3
Člani Sveta staršev smo prejeli tudi OŠ Letni delovni načrt 2016/2017. Ravnatelj je predstavil letni
delovni načrt in nam podal tudi druge informacije:
 v šoli je oblikovana skupnost učencev, ki otrokom omogoča izražati svoje želje
 6 učencev se izobražuje na domu, v šoli delajo samo izpite
 Podaljšano bivanje: ministrstvo je zmanjšalo eno celo zaposlitev, zato je tu priskočila
na pomoč občina, ki plačuje dodatno osebo.
 Motnje hranjenja: starši morajo sami opazovati in opozoriti šolo, potem šola lahko
pomaga
 NTC sistem učenja: v oktobru bomo starši in strokovno osebje dobili vabilo na
predavanje g. Ranka Rajkovića, nevrolog, ki razvija kognitivne sposobnosti
posameznika
 Okvirne cene oziroma stroški za starše po razredih po dnevih dejavnosti, šole v
naravi,..(v prilogi)
Letni delovni načrt 2016/17 je bil sprejet.
Ad.4
Pripombe, mnenja, pobude:
 Zahteva staršev 2. a in b razreda (v prilogi ), da se uredi urnik kosil za torek in četrtek.
Kosilo je prepozno (13.40). Ravnatelj je obrazložil, da pri upoštevanju vseh urnikov,
podaljšanega bivanja, pevskega zbora, zdravega življenjskega sloga, se drugače ni
izšlo, vendar bo še enkrat preveril.
 Želja po predavanju o varni uporaba interneta tudi za otroke. Bo izvedeno.
 Pripombe glede pohoda na Mark, želja, da bi jih peljali še kam drugam
 Omarice zaklepati ali puščati odklenjene: z leti so ugotovili, da je manj škode in kraj,
če so omarice odklenjene. Otroci lahko puščajo glasbene inštrumente v tajništvu.
 Sestanki seje sveta staršev naj bodo ob 17.00, ne prej.
 Roditeljski sestanki naj ne bodo istočasno za več razredov, sicer se starši ne morejo
udeležiti vseh.
 Meritve radona so bile izvedene in so pod mejami ogrožanja
 Zakaj je kolesarnica zaklenjena?
 Komisija za prehrano: Eva Adamič
Andreja Hvala Novak

Seja se je zaključila ob 17.50 uri.
Zapisničarka: Alenka Jogan Ferjančič

Predsednica Sveta staršev
Manja Durnik

