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ZAPISNIK
3. seje sveta staršev Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
dne 9. Aprila 2018 s pričetkom ob 17.00 uri
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje.
2. Predlogi, pripombe, mnenja staršev.
3. Predstavitev učnih dosežkov in seznanitev z zaključkom 1. ocenjevalnega obdobja.
4. Seznanitev z izborom delovnih zvezkov za šolsko leto 2018/19.
5. Predstavitev poročila šolskega sklada, imenovanje predstavnika staršev (novega člana) v
šolski sklad.
6. Razno.
Ad.1
Soglasno je bil potrjen zapisnik 2. seje sveta staršev.
Ad.2
Predsednik sveta staršev poda ravnatelju naslednje predloge, pripombe, mnenja:
• Zahvala ravnatelju za omogočeno sodelovanje med šolo in starši pri izpeljavi novoletne
prireditve in pripomba glede pomanjkljive komunikacije med šolo in prostovoljci, ki so
na dan prireditve zaman prišli ob dogovorjenem času v Hit šport center, saj so učitelji
s pomočjo učencev opravili že vse delo sami. Ravnatelj obrazloži, da zaradi poznega
odziva staršev – prostovoljcev je delo organiziral samo z učitelji in se opraviči, ker o
tem ni pravočasno obvestil predsednika sveta staršev.
• Predlaga se, da bi si za hitrejši prenos nujnih informacij na začetku šolskega leta
razrednik in predstavnik sveta staršev izmenjala elektronski kontakt.
• Pri anketi za Glinščico smo starši pogrešali podatek o strošku delavnice. Ankete za
dodatne dejavnosti naj bodo za naprej stroškovno ocenjene, da se bodo starši lažje
odločali o udeležbi. Ravnatelj pojasni, da se stroške v naprej ne da predvideti, ker se le
ti določijo na osnovi izračuna odziva prijavljenih in končne cene. Stroške se lahko
predvidi le na podlagi števila prijavljenih.
• Zaradi težav okoli pisnih obvestil v Vrtojbi, ki so jih starši s strani razrednikov prejeli z
zamudo ali pa sploh ne prejeli, se pozove ravnatelja, da poskrbi za njihovo pravočasno
razdelitev in se mu predlaga, da bi bila obvestila razrednika poslana še preko
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elektronske pošte. Obvestila naj pošiljajo vsi razredi hkrati. Ravnatelj se je strinjal s
predlogom, da se obvestila posreduje staršem preko e-Aistenta in z objavo na spletni
strani.
Predlaga se ureditev osnovnih pravil komuniciranja med šolo in straši s pravilnikom.
Urnik knjižnice: na vprašanje ali bi otroci lahko hodili v knjižnico tudi mimo urnika, je
ravnatelj obljubil, da bo to urejeno v naslednjem šolskem letu.

Odgovori ravnatelja na pripombe staršev:
• Ravnatelj je pozval in prosil starše naj na prireditvah poskrbijo, da se otroci lepo
obnašajo, in da prisostvujejo prireditvi ob starših. Predsednik sveta staršev je
predlagal, da tako starši kot učitelji pred prireditvijo otrokom razložijo pomen
prireditve in kodeks obnašanja. Ravnatelj je pojasnil, da učitelji pred prireditvami
pripravijo učence na dogodek, bodo pa le-temu posvetili še več priprave.
• Starši naj se za informacije obrnejo direktno na razrednika, učitelja oziroma na
odgovorno osebo, svetovalno službo, ravnatelja, ki pokriva področje, za katero se
informacija potrebuje.
• Cena za Glinščico ni bila objavljena, ker se kalkulira na število prijavljenih. Od
predlaganih 3 dejavnosti medgeneracijskega druženja bosta zaradi zadostnega števila
prijavljenih izpeljani le urejanje okolice šole in izlet v dolino Glinščice za učence
razredne stopnje. Orientacijski pohod za učence predmetne stopnje odpade zaradi
prenizke udeležbe.
• Urejanje okolice šol bo potekalo v treh stopnjah, vsako šolsko leto ena šola, začenši z
matično v Šempetru, nato podružnico v Vrtojbi in zadnjo podružnico na Vogrskem.
Ad.3
Ravnatelj nas je seznanil z učnim uspehom 1. ocenjevalnega obdobja. Po opravljeni analizi
pozitivno izstopata 1. razred in 9. razred – vzgojno, karakterno po empatičnosti.
Težavni razredi so 4. – vzgojno, 6. – vzgojno in učno ter 8. – pasivnost, nemotiviranost.
Opaža se sledeča problematika pri učencih na splošno:
• čustveno-vedenjske težave,
• čustvena nezrelost,
• slabše branje in pisanje tudi v višjih razredih, otroci ne razumejo enostavčnih,
enostavnih povedi,
• neprilagojenost šolskim pravilom,
• otroci ne delajo domačih nalog, nedelavnost, pasivnost.
Najbolj pereč problem predstavlja medgeneracijsko nasilje. Povzroča ga dejstvo, da otroci ne
ločijo realnega sveta od virtualnega. Mlajši otroci aplicirajo na sošolce nasilne računalniške
igrice in risanke. V nižjih razredih opažajo, da si otroci izberejo nekoga, ki postane kriv za vse
in nad njim izvajajo prikrito nasilje, izločanje, šikaniranje.
Pri starejših otrocih opažajo izven šolskega okolja zlorabo alkohola, kajenja, neustrezno
uporabo telefonov, družbenih omrežij, sporočil tudi pornografskih vsebin. Zelo veliko je SMS2

ov z neprimernimi vsebinami med učenci in tudi snemanja učiteljev pri pouku. V določenih
primerih šola vključuje pri reševanju konfliktov tudi zunanje ustanove in strokovnjake.
Ad.4
Svet staršev je soglasno potrdil izbor delovnih zvezkov za šolsko leto 2017/2018.
Ad.5
Predstavljeno je poročilo o delu šolskega sklada in gibanju njegovih sredstev za koledarsko leto
2017.
Svet staršev je imenoval novega predstavnika staršev v šolski sklad, saj je dosedanji
predstavnici ge. Manji Durnik prenehal mandat. Nova predstavnica staršev v šolskem skladu
je ga. Vanja Lesica Baša.
Ad.6
Ravnatelj je povedal, da so sredstva iz občinskega proračuna za vzdrževanje in investicije šole
in vrtca namenjena za leto 2018 (50.000€ OŠ in 20.000€ VVO) nizka glede na potrebe
periodičnih pregledov, rednih vzdrževalnih del in željenih investicij.
Prošnje ravnatelja za povišanje sredstev in nakup novih šolskih igral, ker so obstoječa
dotrajana, so bile v zadnjih letih zavrnjene.
Soglasno se sprejme sklep, da bo svet staršev podal pisno pobudo za nova igrala na svet zavoda
s prošnjo, da jo posreduje občini.
Seja se je zaključila ob 19.30.

Šempeter pri Gorici, 17. 4. 2018

Zapisala: Vanja Lesica Baša

Predsednik sveta staršev: Sebastjan Arčon
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