ZAPISNIK
2. seje Sveta staršev Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici in obenem 1. seje z
novim ravnateljem
dne, 8. marca 2016 s pričetkom ob 17. uri
v učilnici številka 56 v II. nadstropju

Prisotni: (Milivoj Bučan, Snežana Pejić, Jasmina Medić, Teja Melink, Tamara Češnovar, Albert
Nemec, Iris Jarc Šinigoj. Margerita Humar, Maruša Humar, Manja Durnik, Aleš Furlan, Maja
Turk, Tomaž Petarin, Peter Marušič, Petra Trampuž Gorkič, Andreja Hvala Novak, Tanja
Lestan, Manuela Vinazza Lovišček, Metka Pahor, Dolores Gorjan Ambrožič, Mojca Fornazarič,
Sebastjan Arčon, Jana Korečič Cernatič, Aljaž Štrukelj, Jožef Ipavec, Radoš Gregorič), Primož
Hvala Kamenšček, ravnatelj in Karmen Debenjak, učiteljica.
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
Analiza vzgojno-izobraževalnega dela ob 1. redovalni konferenci.
Informacija o spremembi pravil odjave in prijave posameznega dnevnega obroka.
Seznanitev z vsebino delovanja Kriznega centra 10-ka (Desetka) za otroke in
mladostnike Nova Gorica in preventivni program Mladinske svetovalnice.
5. Predlogi, pripombe, mnenja.
Po uvodnem pozdravu, je predsednica predlagala Tanjo Lestan za zapisničarko.
Ad 1)
Pregledali in potrdili smo zapisnika prejšnje (septembrske) seje.
Ad 2)
Ravnatelj je podrobno opisal delo v prvi redovalni konferenci od prvega do devetega
razreda.
Ravnatelj je poudaril, da se otroci ne učijo zadosti in tudi domačih nalog ne delajo
redno, kar poslabšuje znanje in posledično učni uspeh. Starši se strinjamo,
sprejemamo svoj del odgovornosti, bi pa po našem mnenju tudi šola morala razmisliti
o svojem delu in odgovornosti.
SKLEP: Sprejme se poročilo analize vzgojno-izobraževalnega dela v prvi redovalni
konferenci.

Ad 3)
Ravnatelj je razložil spremembe pravil odjave in prijave posameznega dnevnega
obroka, katere so bile predstavljene vsem staršem na roditeljskih sestankih.
Ad 4)
Andrej Čotar – predstavnik Dnevnega centra Žarek, ki deluje pod okriljem CSD-ja, je
predstavil delo v centru. Ta je namenjen otrokom in mladostnikom od šestega do
osemnajstega leta, ki se srečujejo s težavami v domačem okolju, v šoli, z vrstniki,…ter
potrebujejo varno okolje in zaščito.
Mladinska svetovalnica je namenjena tudi mladostnikom, ki se srečujejo s težavami v
odraščanju in njihovim staršem.
Poleg tega, pa se pri njih vsakodnevno izvaja tudi učna pomoč, katere se lahko
poslužujejo tudi ostali otroci s predhodno najavo. Pomoč se v centru izvaja
brezplačno.
Program izvajajo strokovni delavci Centra za socialno delo Nova Gorica, na Marušičevi
ulici 6 v Novi Gorici.
Ad 5)
Izpostavljene so bile naslednje pobude, predlogi in mnenja.
1. Ravnatelj je predlagal, da bi skupno nabavno ceno delovnih zvezkov za devetletno
šolanje zvišali iz 400 € na 500 €. Starši smo mnenja, da število delovnih zvezkov ni
pogojeno z boljšim učnim uspehom in se s predlogom ravnatelja ne strinjamo.
SKLEP: Skupna nabavna cena delovnih zneskov ostaja 400,00€
2. V torek, 8. marca so bile popoldanske pogovorne ure za višje razrede. Učitelji so
zamujali tudi do pol ure, ker so imeli sestanek z ravnateljem.
Starši se sprašujemo, ali ni mogoče sestankovati na kateri drug dan, ker so
popoldanske ure le enkrat mesečno eno uro.
3. Starši nižjih razredov so opozorili na ure angleščine. V zvezku imajo učenci
(internetne) povezave do angleške slovnice. Ali naj starši poučujejo angleščino?
Zaradi takih nalog se naloge v podaljšanem bivanju ne naredijo; doma pomagajo
starši.
Na splošno se zdijo staršem snovi preobsežne, bistvo se izgublja v podrobnostih,
zmanjkuje časa za utrjevanje. V višjih razredih marsikateri starš ne zmore več
pomagati, ker je snovi zelo veliko in je težja, kakor je bila nekdaj.

4. Vpis v prvi razred. Nekateri starši ne želijo vpisati otrok rojenih v decembru, kar
zakon sicer »zahteva«. Vložiti morajo vlogo za zamaknjen vpis, ki jo obravnava
komisija. Ravnatelj je povedal, da se srečujejo tudi s starši, ki želijo otroka vpisati
predčasno. Tako da so mnenja različna. Zakonski predpis naroča vpis šest letnih
otrok.
5. Svet staršev je bil mnenja, da spletna stran še vedno ni ažurna, kar opozarjamo že
več let.
6. Karmen Debenjak: število staršev na govorilnih urah se zmanjšuje. Odgovornost
moramo sprejeti tako učitelji kot tudi starši.
Ravnatelj: na Vogrskem se je obravnavalo težavno problematiko, ki se je rešila s
sodelovanjem učiteljev, učencev in staršev.
Svet staršev mora delovati kot povezovalni organ med šolo, učenci in starši. Med
sabo se moramo podpirati in delovati v skupno dobro.
Seja je bila zaključena ob 19.45.
Zapisala: Tanja Lestan
Predsednica Sveta staršev
Manja Durnik

