ZAPISNIK
3. seje Sveta staršev Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
dne, 24. maja 2016 ob 17. uri
v učilnici številka 56 v II. nadstropju

Prisotni: Milivoj Bučan, Snežana Pejić, Martina Lutman Polanc, Tamara Češnovar, Irena Vodopivec,
Albert Nemec, Iris Jarc Šinigoj, Margerita Humar, Maruša Humar, Manja Durnik, Aleš Furlan, Maja
Turk, Tomaž Petarin, Peter Marušič,, Tanja Lestan, Dolores Gorjan Ambroželj, Mojca Fornazarič,
Nataša Peloz, Radoš Gregorič, Martin Šuligoj, Primož Hvala Kamenšček- ravnatelj in vodje aktivov
Opravičeni : Petra Trampuž Gorkič , Aljaž Štrukelj, Sebastjan Arčon
Predlagan dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
Seznanitev z izborom delovnih zvezkov za šolsko leto 2016/17.
Predlogi, pripombe, mnenja staršev.
Razno.

Po uvodnem pozdravu, je predsednica predlagala Tanjo Lestan za zapisničarko.
AD1)
Pregledali in potrdili smo zapisnik prejšnje seje.
AD2)
Ravnatelj: trudili smo se krčiti DZ, da se približamo predlogu Sveta staršev.
Svet staršev je predlagal skupno ceno 400,00€, šola je predlog delno upoštevala. Po razpravi s
predstavnicami aktivov, smo starši izvedeli, da je šola menjala učbenike in DZ za angleščino, kar
pomeni, da staršem v višjih razredih ni potrebno več kupovati učbenikov.
SKLEP: soglasno potrdili izbor delovnih zvezkov.
AD3)
Starši iz Vrtojbe so predlagali naj se uredi okolica šole (igrala, zelenje); Ravnatelj je povedal, da je to v
domeni občine, vendar žal do sedaj kljub obljubam, še ni bilo urejeno.
V vrtcu bo zamenjana celotna kuhinja. V začetku septembra bodo začeli prenavljati spletno stran. V
Vrtojbi bi ravnatelj zasadil sadovnjak, vrtnine in ostalo zelenjavo – tradicija. Še vedno je luknja v
vratih garderobe (že dve leti).
Starši se pritožujejo, da so premajhni obroki kosil, ter da spletna stran še vedno ni preurejena.
Izbirnih dejavnosti je premalo, predvsem za deklice. Starši opozarjajo na to že dve leti. Predlagajo
pevski zbor za nižje razrede, ročna dela,…Ravnatelj je rekel, da razmišljajo o otroške zboru na

razredni stopnji. Dana je bila pripomba na poškodovane klopi in dotrajano otroško igrišče (menjava
pnevmatik). Tudi za to je odgovorna občina in ne šola.
Seja je bila zaključena ob 18.30.
Zapisala: Tanja Lestan

Predsednica Sveta staršev
Manja Durnik

