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Številka: 101/2019
Datum: 23. 9. 2019

ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici,
z dne 23. 9. 2019, ob 16.30 uri.

Predlagan dnevni red:
1. Konstituiranje Sveta staršev Osnovne šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici.
2. Imenovanje delovne skupine treh članov sveta staršev (OŠ Šempeter, POŠ Vrtojba, POŠ
Vogrsko), ki pripravljajo predloge sklepov za sprejem na Svetu staršev.
3. Potrditev dveh predstavnikov staršev v Svet zavoda šole.
4. Seznanitev z realizacijo Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19.
5. Predstavitev Letnega delovnega načrta za OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko
leto 2019/20.
6. Potrditev nadstandardnega programa za šolsko leto 2019/20.
7. Predlogi mnenja pobude.
8. Razno.

Ravnatelj, g. Primož Hvala Kamenšček je nagovoril predstavnike staršev ter za uvod predvajal
video, ki prikazuje dogodke šolskega leta 2018/19. Poudaril je izkustveno učenje, kar je bilo
vidno tudi na posnetku.

1. Konstruiranje Sveta staršev OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici.

2. Imenovanje delovne skupine treh članov Sveta staršev.
Matična šola Šempeter: g. Peter Grmek
Podružnična šola Vrtojba: ga. Anisa Faganel
Podružnična šola Vogrsko: g. Radoš Gregorčič

3. Potrditev dveh predstavnikov staršev v Svet zavoda šole.
Predstavnika staršev za Svet zavoda šole sta g. Sebastjan Arčon in g. Peter Grmek. Z
imenovanjem se strinjajo vsi predstavniki staršev.
4. Seznanitev z realizacijo Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/19.
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Letni delovni načrt (v nadaljevanju LDN) predstavi g. ravnatelj, Primož Hvala Kamenšček.
Pove, da bo LDN objavljen na prenovljeni spletni strani. Na spletni strani bodo tudi vsa poročila
in vso drugo potrebno gradivo.

5. Predstavitev LDN za OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici za šolsko leto 2019/20.
G. ravnatelj pohvali starše in učiteljski zbor, ker se odzivajo na dogodke, ki se odvijajo v šoli.
Najavi predavanje Vesne Vuk Godina, ki naj bi bilo v začetku oktobra.
o

Skupne govorilne ure

Novost glede govorilnih ur – na popoldanske govorilne ure naj starši pridejo z otrokom. To ne
velja za govorilne ure, ki potekajo v dopoldanskem času. Za skupne govorilne ure se je odločil,
ker želi, da se otroci razvijajo ter, da se otroke k temu spodbudi. Zaveda se dodatnega napora
za starše, vendar verjame, da bodo skupne pogovorne ure omogočile bolj »čisto«
komunikacijo. To velja tako za učitelje, kot za učence. Nekateri starši so povedali, da te novosti,
kljub obisku roditeljskega sestanka, niso slišali. G. ravnatelj bo o skupnih govorilnih urah pisno
obvestil vse starše.
Eden od staršev vpraša g. ravnatelja, če meni, da bo zaradi uvedbe skupnih govorilnih ur,
upadlo obiskovanje slednjih. Drugi starš pove svojo izkušnjo in meni, da lahko skupne
govorilne ure lahko privedejo do slabših odnosov med učitelji in učenci. Nekateri starši pa
menijo, da lahko novost izboljša odnose. G. ravnatelj poudari, da je zelo pomembna
naravnanost staršev. Pomembno je kako starši otrokom predstavijo skupne govorilne ure in
tako se bodo tudi otroci odzivali. Pove tudi, da učiteljski zbor ob uvedbi novosti ni bil negativno
naravnan. Starši očitno dvomijo o pozitivnem vidiku skupnih govorilnih ur.
G. ravnatelj starše pozove, naj od 1. do 5. razreda program eAsistent uporabljajo samo za
obveščanje in ne za pregled ocen. Poziva starše, naj prepustijo otrokom, da jih obvestijo o novi
oceni. Tako bodo gradili na odnosu.
o

Učni uspeh: 98,7%.

o

Nacionalno preverjanje znanja

Nacionalno preverjanje znanja (v nadaljevanju NPZ): preverjanje ni pokazatelj znanja
posamezne šole in posameznega otroka. NPZ učenci jemljejo za šalo, preverjanje vzamejo
neresno. Časovna izvedba NPZ poteka po prvomajskih počitnicah, kar ni v redu. Na osnovni
šoli se analizira rezultate, ne ve pa se, kako resno učenci rešujejo preverjanje. G. ravnatelj
pove, da bo o slednjem bolj podrobno govoril s starši učencev 6. razreda. V 6. razredu so
namreč rezultati slabši, kot rezultati v 9. razredu.
Pri predmetu fizika so bili rezultati nad slovenskim povprečjem. Letos se bo v 9. razredu
preverjalo znanje iz naslednjih predmetov: matematika, slovenščina in šport. V 6. razredu se
bo preverjalo zanje iz naslednjih predmetov: slovenščina, matematika, tuj jezik (angleščina).
o

Delovne sobote
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Novost glede delovnih sobot – v šolskem letu 2019/20 se delovnih sobot ne izvaja. Zato bodo
imeli učenci dva dneva pouka manj.
o

Obvezni in razširjeni program

Učitelji podaljšanega bivanja tri ure tedensko pomagajo učencem v razredu v sklopu pouka.
Smo tudi šola, ki zagotavlja 100% sočasnost drugega strokovnega delavca v razredu.
V okviru podaljšanega bivanja potekajo krožki in različne druge vsebine, katerim se učenci
prostovoljno pridružijo. Organizirano je tako, da je skupina z učiteljem na kosilu in od tam
učenci samostojno odhajajo na različne aktivnosti. S tem se učence uči samostojnosti.
Na podružnični šoli Vrtojba potekajo naslednje aktivnosti: šport, likovno ustvarjanje.
Na podružnični šoli Vogrsko potekajo naslednje aktivnosti: šport, likovno ustvarjanje, branje.
Na matični šoli Šempeter potekajo naslednje aktivnosti: šport, ples, likovno ustvarjanje, orfov
instrumentarij, knjižne urice, eksperimenti, rolkanje (je novo, šola še nima rolk).
Eden od staršev vpraša glede šahovskega krožka. G. ravnatelj pove, da šola nima tabel. Misli,
da se bo dalo dobiti sredstev za 10 tabel. Hkrati pozove starše, naj pozivajo občino za letna
denarna sredstva za igrala in različne učne pripomočke, saj je šola izkoristila že vse načine,
vendar neuspešno.
o

Slovenski znakovni jezik

Na šoli se prvo leto izvaja nov obvezni izbirni predmet »slovenski znakovni jezik«. Dne 24. 9.
2019 se bo na šoli snemalo mladinsko informativno oddajo Infodrom.
o

Vzgojno delo

G. ravnatelj poudari pomembnost vzgojnega dela. Vzgojna podlaga tekočega šolskega leta
bosta dva projekta:
-projekt »Posadimo gozd v srca ljudi« (simbioza, sožitje) in
-projekt »Bodi dober, bodi kul« (ambasadorji dobrega. Ravnatelj povabi starše, da se pridružijo
prostovoljni akciji »Drevo za Cerje« ter sodelujejo pri drugih dobrih delih).
V sklopu projektov bodo potekale tudi prireditve na šoli. Ena izmed teh bo v Tednu otroka. Na
šoli bo razstava, za katero se bo šola povezala z Zvezo prijateljev mladine, Goriškim muzejem
ter SNG Nova Gorica. Nadaljnje prireditve bodo pred novim letom, za dan družine ipd. G.
ravnatelj starše pozove k sodelovanju pri peki peciv ter donacij za šolski sklad.

6. Nadstandardni program
Izvedba nadstandardnega programa je odvisna od staršev ter števila vpisanih učencev. Tudi,
če je program potrjen s strani Sveta staršev in se na programe ne bo prijavilo dovolj učencev,
se določenih aktivnosti nadstandardnega programa ne bo izvedlo.
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G. ravnatelj navede dejavnosti nadstandardnega programa, ki so navedene v LDN. Vse
dejavnosti so vezane na obvezne in neobvezne izbirne predmete.
Eden od staršev predlaga, da bi učenci, ki obiskujejo obvezni in neobvezni izbirni predmet
italijanščina, namesto v Rim šli v Benetke. Izlet bi bil cenejši, ker je mesto bližje in je ogled
smiseln v vodeni skupini. G. ravnatelj potrdi, da učenci v zadnjih petih letih tam še niso bili.
Pove, da v kolikor ne bo uspelo speljati ekskurzije v Rim, da bodo izpeljali ekskurzijo v Benetke.
Starše pozove, naj otroke motivirajo, da zberejo potreben denar za ekskurzijo.
Predstavniki staršev se strinjajo s programom nadstandardnega programa in ga potrdijo.
Večina predstavnikov glasuje za; dva predstavnika se vzdržita glasovanja.

7. Predlogi, mnenja, pobude
o
o

Zapisniki sveta staršev naj bodo objavljeni na spletni strani šole.
Ustanovitev fundacije namesto šolskega sklada. Eden od staršev pove kako poteka
ustanovitev fundacije, zneskih ki jih lahko fundacija neobdavčeno izplačuje, … denar za
ustanovitev bi lahko dobili na razpisu, vendar bi za to morali poskrbeti starši sami.

8. Razno
o
o
o

o

o

Šola ima novo razsvetljavo. Projekt je v celoti izvedla občina Šempeter – Vrtojba. G.
ravnatelj pohvali občino za izveden projekt ter nadstandard, ki ga zagotavlja šoli.
Šola ima 15 000€ namenskih sredstev za energetska igrala. Šola razmišlja o nakupu ekock.
Številčno ima šola v tekočem šolskem letu največji vpis otrok. Vsega skupaj je na matični
šoli in podružnici 32 oddelkov. Na šolo se vpisuje tudi veliko otrok iz drugih šolskih okolišev
ali pa spremenijo prebivališče in otroke Nato vpišejo v našo šolo.
Prehrana: g. ravnatelj pove, da je poleti na Nacionalni inštitut za javno zdravje (v
nadaljevanju NIJZ) zaprosil za pregled jedilnikov. NIJZ je podal priporočila glede prehrane:
manj ogljikovih hidratov, rdeče meso 1x tedensko, ribe bolj pogosto, sladi belo meso, vsak
dan naj učenci jejo mlečne izdelke, več zelenjave kot sadja. Ravnatelj pove o problemu
zavržene hrane, ki je učenci ne pojejo. Nedotaknjeno hrano šola preda brezdomcem v Novi
Gorici. Novost v tekočem šolskem letu je, da ravnatelj 1xtedensko zajtrkuje z enem
oddelkom učencev.
Šolski sklad: v šolskem skladu so štirje predstavniki zavoda in trije predstavniki staršev.
Eni od predstavnic v letošnjem šolskem letu poteče mandat (ga. Irena Vodopivec). Gospa
se strinja, da se ji mandat podaljša, kar potrdijo tudi ostali predstavniki staršev.

V šolskem skladu je v začetku šolskega leta 4.181,76€. Nekaj dodatnih sredstev bodo dobili z
naslednjimi dogodki:
- Zbiralna akcija papirja,
- Tradicionalni slovenski zajtrk (doniranje ozimnice),
- Dogodek pred novim letom (bazar),
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- Prižig lučk (prodaja voščilnic),
- Dan družine (srečelov).
Za šole v naravi in plavalni tečaj gre iz šolskega sklada prb. 75000€ (25€/učenca – 4. razred,
35€/učenca – 6. razred, 25€/učenca – 7. razred).
400€ gre iz šolskega sklada za abonma Mali polžek (prevozi za podružnični šoli Vrtojba in
Vogrsko).
Nekaj dodatnih sredstev gre za delovne zvezke ter ekskurzije ter za posamezne učence, ki
potrebujejo pomoč.
Predsednica šolskega sklada, ga. Karmen Debenjak, pozove, naj prošnje za šolski sklad
naslovijo vsaj en teden prej. Starše pozove tudi k pomoči pri zbiranju sredstev.
Več o delovanju šolskega sklada v prilogah »poročilo šolskega sklada za roditeljske
sestanke«.
o

Komisija za šolsko prehrano: Eva Adamič, Andreja Hvala Novak, Sajonara Lasič
Fornazarič in Urška Podgornik.

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 18. 45 uri.

Šempeter pri Gorici, 25. 9. 2019
Zapisala:
Špela Ohojak

Zapisnik potrdil:
Sebastjan Arčon, predsednik sveta staršev

