ZAPISNIK 12. seje SVETA ŠOLE,
ki je bil 27. 9. 2007, ob 18. uri,
v prostorih zbornice šole, na Lošci 1.
Predsednica Sveta šole, gospa Polonca Šurca Gerdina, je imela študijske obveznosti
in se je sestanku pridružila nekoliko kasneje, zato je do njenega prihoda sestanek
vodil ravnatelj, gospod Janez Sodja. Vse prisotne je lepo pozdravil in predlagal
naslednji
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika 11. seje Sveta šole.
2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo leto.
Pregled uspeha v šolskem letu 2006/07.
Organizacija šole v šolskem letu 2007/08.
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole.
4. Razno – pobude in predlogi članov sveta.
Člani Sveta šole so se s predlaganim dnevnim redom strinjali.
Lista prisotnosti je priloga arhivskemu izvodu zapisnika. Opravičili sta se gospa Meta
Trček in gospa Barbara Alič. Sestanka se ni udeležila gospa Ksenija Južnič.
1. Pregled zapisnika 7. seje Sveta šole.
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je prisotne člane Sveta šole vprašal, ali imajo kakšno
pripombo na zapisnik 11. seje Sveta šole.
SKLEP k točki 1:
Člani Sveta šole niso imel pripomb na zapisnik 11. seje Sveta šole, zato je zapisnik
sprejet.
2. Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta za preteklo leto.
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je povedal, da posebnega poročila o realizacija LDN
za preteklo šolsko leto ni, ker se vsa poročila delajo konec koledarskega in ne
šolskega leta. Letni delovni načrt je bil v celoti realiziran, nekoliko sprememb pri
datumih je bilo pri izpeljavi kulturnih, naravoslovnih, športnih dnevih, kjer smo
odvisni od organizatorjev oziroma od vremena.
Pregled uspeha v šolskem letu 2006/07
Gospa Kos je predlagala, da se točka: Pregled uspeha v šolskem letu 2006/07
prestavi na konec dnevnega reda, ker da je to že večkrat slišala ( roditeljski sestanki,
svet staršev …). Gospod Sodja je povedal, da tega ne bo posebej razlagal, kajti vsi
člani Sveta šole so pregled uspeha dobili v pisni obliki na sestanku (priloga). Prisotne
je prosil, naj vprašajo, če jih v zvezi z uspehom karkoli zanima. Gospod Beuermann
je povedal, da je iz grafov razvidno, da je zelo veliko učencev odličnih. Ravnatelj je

razložil, da smo imeli 4. razred devetletke v preteklem šolskem letu prvič in še ne ve,
kaj pomeni 65 % odličnih učencev v tem razredu. Ti učenci so bili po treh letih
opisnega ocenjevanja prvič ocenjeni številčno. Stanje se 5. razredu osemletke
normalizira, veliko pa je odličnih učencev tudi v zadnjem triletju. Na to vplivajo
vzgojni predmeti, ki so vsi ocenjeni številčno in izbirni predmeti, kajti otroci izberejo
take, ki jim odgovarjajo, zato imajo ponavadi tudi zelo dobro oceno.
Organizacija šole v šolskem letu 2007/08
Ravnatelj je Svetu šole predstavil »sestavo« šole, število učencev po posameznih
oddelkih – skupaj 864 učencev, razporejenih po vseh treh šolskih stavbah. Seznanil
jih je tudi s števili oddelkov podaljšanega bivanja, ki so letos zelo polni, kajti
ministrstvo nam je odobrilo manj oddelkov.
Tudi v letošnjem šolskem letu se bomo trudili za dobro sodelovanje s starši (po
telefonu, e-pošta, na govorilnih urah in roditeljskih sestankih). Ravnatelj je Svet šole
seznanil s šolskim koledarjem, pomembnimi datumi v šolskem letu in omenil
publikacijo, ki so jo prejeli vsi učenci v začetku šolskega leta. V publikaciji je
predstavljena organizacija šole in vsi podatki, ki so za učence in starše pomembni.
Za učence organiziramo prevoze, bivanje v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti,
zimsko in letno šolo v naravi … . Vsako leto organiziramo tri zbiralne akcije in
preteklo šolsko leto nam je uspelo zbrati 163 ton starega papirja.
3. Obravnava in sprejem Letnega delovnega načrta šole.
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je na kratko predstavil vsebino Letnega delovnega
načrta za šolsko leto 2007/08, ki ga je dal članov Sveta šole na vpogled. Ogledali so
si lahko tudi vse urnike, ki jih je za 3. triletje glede na izbirne predmete potrebno
izdelati za vsakega učenca posebej. LDN vsebuje organizacijsko poročilo, predlog
sistematizacije delovnih mest, organizacija šole, imena razrednikov, razpored
dežurstev, predmetnik, urnike, dneve dejavnosti, načrti knjižnice, kuhinje, svetovalne
službe ... Povedal je, da LDN nastaja postopoma in se čez celo leto dopolnjuje.
SKLEP k točki 3:
Svet šole je soglasno, z dvigom rok, sprejel Letni delovni načrt šole za šolsko leto
2007/08.
4. Razno
Gospo Kos je zanimalo evidentiranje potencialno nadarjenih učencev. Psihologinja,
gospa Mari Dobnik Žerjav, je povedala, da otroke predlagajo učitelji, ki z njimi delajo.
Otrok je lahko nadarjen na katerem koli področju, zato jih testirajo (testi inteligence
in testi ustvarjalnosti) in nazadnje se upošteva mnenje učitelja.
Gospa Kos je povedala tudi, da je razredničarka 8. razreda na roditeljskem sestanku
povedala, da otrok, ki se čez šolsko leto ne bo lepo obnašal, ne bo šel s sošolci v
CŠOD. Zanima jo, če razrednik učencu lahko prepove udeležbo. Ravnatelj je povedal,
da se že dolgo ni zgodilo, da bi kakega učenca pustili doma, da pa je to možno. Če
se bo tak problem pojavil, se bodo pred odhodom sestali z določenim učencem in

njegovimi starši in se točno pogovorili o pogojih. S soglasjem staršev in njihovo
popolno odgovornostjo ga bodo vzeli s seboj.
Gospod Beuermann je menil, da je huje, če otrok ostane doma zaradi finančnih
razlogov in ne disciplinskih. Ravnatelj je povedal, da finančne probleme skoraj vedno
rešimo, da pa obstajajo drugačni, zaradi katerih se kateri od otrok bivanja v CŠOD ne
udeleži.
•

cene za športne programe

Gospod Bizjak je pripravil predlog cen za športne programe za odrasle, ki se izvajajo
v telovadnici šole na Tržaški 2. Glede na to, da v občini drugih ponudb trenutno ni,
ker telovadnico Partizan obnavljajo, je povpraševanje zelo veliko.
Sklep k točki 4:
Člani Sveta šole so predlagane cene za športne programe z dvigom rok soglasno
potrdili.
Gospo Margon je zanimalo, če je možno, da bi bili učenci v 3. razredu poleg opisnega
ocenjeni tudi številčno. Ravnatelj je povedal, da to ni možno, ker je to kršenje
zakonodaje. V 4. razredu so v I. ocenjevalnem obdobju ocenjeni številčno in zraven
tudi opisno, nato pa samo še številčno. Rezultati v 4. razredu bistveno ne odstopajo
od prejšnjih let, ko so bili otroci številčno ocenjeni že od 1. razreda.
Gospod Beuermann je povedal, da je v pripravi občinski proračun. Zanima ga, ali se
je šola aktivno vključila v pripravo. Gospod Sodja je povedal, da smo letos prvič po
dolgih letih dobili denar za namenska sredstva in tako opremili 5 učilnic in obnovili
streho na Lošci 1.
Gospa Živković je vprašala, kaj pomeni status »EKO ŠOLA«. Gospod Sodja je
povedal, da smo pred leti, ko smo začeli z ločenim zbiranjem odpadkov in zbiralnimi
akcijami starega papirja, zastavo »EKO ŠOLA« zelo hitro dobili. Potem pa bi bilo
potrebno plačati določena sredstva, za katera nihče ni vedel povedati, čemu so
namenjen. Ker tega zneska nismo nakazali, smo zastavo izgubili, kar pa ne pomeni,
da nismo več ekološko usmerjeni.
Predsednica Sveta šole, gospa Polonca Šurca Gerdina, se je članom sveta zahvalila za
prisotnost in s sestankom zaključila ob 19.50 uri.
Overovatelja zapisnika:
Marko Jakopič ____________________
Robert Mazi ______________________
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