Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici
SVET STARŠEV

A. Gabrščka 1, 5290 Šempeter pri Gorici
 05/393-52-11
___________________________________________________________
ZAPISNIK
1. seje sveta staršev Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
dne 28. septembra 2015 s pričetkom ob 17. uri
v zbornici šempetrske šole.
Prisotni:
- lista prisotnih članov priložena
- Slavica Bragato, ravnateljica,
- Šolska svetovalna služba: Eda Jakončič, Mateja Komel

Predlagan dnevni red:
1. Konstituiranje Sveta staršev Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
2. Obravnava Poročila o realizaciji letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15.
3. Predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici za
šolsko leto 2015/16.
4. Predlogi, mnenja, pobude.
5. Razno.
Ad. 1)
Ravnateljica ga. Slavica Bragato je pozdravila novi sestav Sveta staršev za šolsko
leto 2015/16.
Glede na to, da je sedanji predsednici in namestnikom potekel mandat je bilo
potrebno najprej imenovati volilno komisijo, ki je izpeljala volitve.
V volilno komisijo so bili imenovani:
1. Petra Mrhar, predsednica
2. Iris Jarc Šinigoj, članica
3. Dolores Ambroželj, članica.
Novi člani Sveta staršev so se odločili, da bodo volitve javne.
Za predsednico Sveta staršev je bila predlagana ga. MANJA DRUNIK , ki je tudi
ustno potrdila soglasje za kandidaturo.

Po poslovniku Sveta staršev mandat predsednika in njegovih namestnikov traja štiri
šolska leta (4), pod pogojem, da je član izvoljen kot predstavnik oddelka.
Nova predsednica Sveta staršev je ga. MANJA DURNIK.
Za njene namestnike so bili izbrani:
Iris Jarc Šinigoj – namestnica (matična šola Šempeter)
Sebastjan Arčon – namestnik (podružnična šola Vrtojba)
Radoš Gregorič – namestnik (podružnična šola Vogrsko)
Ga. Nataša Peloz je podala izjavo, da ne želi biti članica staršev v Svetu zavoda šole.
Glede na to, da sta v Svetu zavoda šole imenovana dva predstavnika staršev šole, je
bil v Svet zavoda šole imenovan SEBASTJAN ARČON, kot namestnik predsednice
podružnične šole Vrtojba.

Ad. 2)
Obravnava Poročila o realizaciji letnega delovnega načrt za šolsko leto 2014/15
Ravnateljica ga. Slavica Bragato je podrobno predstavila Poročilo o realizaciji
letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/15 (starši so gradivo prejeli). V poročilo
so zajete vse aktivnosti, ki so se dogajale v šolskem letu na matični šoli v Šempetru,
podružnični šoli Vrtojba in Vogrsko ter na bolnišničnem oddelku.
Člani sveta staršev na izčrpno napisano poročilo niso imeli pripomb in so soglasno
sprejeli naslednji:
SKLEP: Sprejme se poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za OŠ Ivana
Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2014/15.

Ad. 3)
Predstavitev letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/16
Ravnateljica Slavica Bragato je prisotnim podala povzetek Letnega delovnega načrta
za šolsko leto 2015/16 (starši so gradivo prejeli). Mandat ravnateljice se 15. 10.
zaključuje, zato je predlagala, da se bo LDN s prihodom novega ravnatelja dopolnil.
SKLEP: Sprejme se Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2015/16.
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Ad. 4)
Predlogi, mnenja in pobude

Izpostavljene so bile naslednje pobude, predlogi, mnenja:
-

starši so bili razočarani, ker šola ni bila izbrana na natečaju Zdrav življenjski slog,
ki se je na šoli izvajal tri leta. Ponovni razpis naj bi se izvedel v mesecu novembru
2015. Starši so bili zelo zadovoljni z delavko in športnimi dejavnostmi, ki so se
izvajale v okviru projekta.

-

starši so priporočili, da bi objavili priporočljiv seznam za bralno značko iz
slovenskega jezika na spletni strani šole in tudi v knjižnici v Novi Gorici.

-

podan je bil predlog, da se pripravi specifikacijo stroškov za plačilo zimske šole v
naravi za 6. razrede (Grmovškov dom Koper od 18. 1. do 22. 1. 2016) ter šole v
naravi za 4 razrede. Zanimalo jih je tudi kolikšen je prispevek za večdnevne
dejavnosti iz šolskega sklada. Predlagali so, da bi se na spletni strani šole objavili
prihodki in odhodki šolskega sklada. Glede na to, da se sredstva v šolskem skladu
manjšajo, bi bilo potrebno razmišljati o novi akciji za pridobitev sredstev.

-

Svet staršev je prelagal spremembo/dopolnitev pravilnika Šolskega sklada.

-

predlagali so, da se dopolni spletno stran šole z novimi informacijami.

-

starši 5. razreda šole v Vrtojbi so zaskrbljeni nad težo šolske torbe, ki jo petošolci
prenašajo v prvo nadstropje. Predlagajo nakup učbenikov, ki bi jih učenci imeli v
šoli.

-

starši so opozorili, da bo potrebno ob koncu del sanacije telovadnice v Vrtojbi
poskrbeti tudi za ureditev okolice. Opozorili so tudi na nevarno naslonjena stekla
na zidu šole v Vrtojbi.

-

Glede na to, da je bilo poškodovano novo kolo, ki je bilo parkirano ob stranskem
vhodu v šolo (parkiranje koles), bi bilo potrebno otroke opozoriti na odnos do
lastnine.

-

izražena je bila želja, da bi bilo v nižjih razredih ponujeno več krožkov, predvsem
za deklice.

-

glede formiranje učencev 6. razredov je bilo povedano, da se upošteva želje otrok,
uspeh, vedenje, učence z odločbami in število dečkov in deklic.

-

starši 2. razreda so izrazili željo, da bi bili pri zaklepanju razredov po 15. uri manj
strogi, saj učenci v razredu večkrat pustijo predmete

-

starši so predlagali, da bi organizirali več ekskurzij za učence od 1. do 3. razreda.
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-

izražena je bila želja staršev, da bi se tudi v Šempetru organiziral pevski zbor od
prvega razreda dalje.

-

Staršem je bilo obrazloženo, da se učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih
predmetov oblikuje iz učencev drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Ker
gre za postopno uvajanje NIP, so se v šolskem letu 2015/16 oblikovale skupine iz
učencev 4. in 5. Razreda. V skladu s pravilnikom o normativih in standardih za
izvajanje programa osnovne šole so se za OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici za
šolsko leto 2015/16 oblikovale štiri učne skupine.

V šolski sklad se zaradi odhoda ga. Nihade Abdulahovič imenuje ga. Irena
Vodopivec.

Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Predsednica Sveta staršev
Manja Durnik

Zapisovala: Ivana Zajc
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