ZAPISNIK
SVETA STARŠEV OŠ IVANA CANKARJA,
ki je potekal v sredo, 20. 9. 2006,
v večnamenskem prostoru OŠ na Lošci 1
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je pozdravil prisotne člane Sveta staršev in ostale
prisotne ter povedal, da prvi sestanek Sveta staršev v šolskem letu vedno sklicuje on.
Prisotne je pozdravila tudi predsednica Sveta staršev, gospa Ksenija Južnič.
Lista s podpisi prisotnih članov je priloga arhivskemu delu zapisnika.
Opravičeno odsotni na sestanku Sveta staršev so bili: ga. Maja Donik Telban, g.
Boštjan Pevec, g. Miran Garafolj in ga. Nemgar Jasmina. Odsotna sta bila tudi: g.
Peter Vaš in g. Milivoj Kalanj.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev.
2. Organizacija šole v šolskem letu 2006/07.
3. Odgovori na vprašanja, ki so jih postavili starši na roditeljskih
sestankih.
4. Predlogi staršev – pripravite predloge za morebitne spremembe
oziroma izboljšave življenja in dela v šoli, posredujte želje,
vprašajte, karajte in pohvalite.
5. Razno.
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je na kratko predstavil naloge članov Sveta staršev in
predstavil vodstvo šole, ki ima po novem tri pomočnike. Gospod Vinko Bizjak –
pomočnik za I. triado in POŠ Drenov Grič, gospod Simon Gerdina – pomočnik za II.
Triado (4.razred 8 in 9 letne šole) in šolo s prilagojenim programom in gospa Mari
Dobnik Žerjav – pomočnica za 5.razred, III. triado in psihologinja. Predstavili so se
tudi starši in povedali, kateri razred zastopajo.
2.

Organizacija šole v šolskem letu 2006/07

Ravnatelj je povedal, da trenutno šola deluje še v 4 stavbah. V šolo na Tržaški 2
hodijo učenci I. triade, to so učenci od 1. do 3. razreda devetletne osnovne šole. V
isti stavbi je tudi 1 oddelek ŠPP – kombinacija 1. in 3. razred. V pritličju šole se
izvaja adaptacija in v preurejene prostore se bodo v kratkem preselili otroci oddelka
vzgoje in izobraževanja, ki so trenutno še v Podlipi, tako, da bomo potem delovali le
v 3 stavbah.
Na Lošci 1 so v starem delu šole oddelki ŠPP ter učenci 4. razreda devetletne in
učenci 4. razreda osemletne osnovne šole.
V prizidku šole na Lošci so učenci 5. razreda osemletke in III. triada devetletke.
Na podružnični šoli na Drenovem Griču imamo letos samo devetletko in sicer tri
oddelke, od tega je eden kombiniran (2. in 3. razred).
Na šoli imamo 16 oddelkov podaljšanega bivanja, od tega je 1 oddelek ŠPP, 2
oddelka sta na POŠ Drenov Grič, 4 oddelki na Lošci 1, ostalih 9 oddelkov je na
Tržaški 2.
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Vseh učencev na šoli je 879, od tega na POŠ Drenov Grič 38, v oddelkih ŠPP 36
učencev in v OVI Podlipa 5. Vseh zaposlenih na šoli je 115, od tega 91 strokovnih in
24 tehničnih delavcev.
Sodelovanje s starši bo potekalo preko govorilnih ur in roditeljskih sestankov. Vsak
strokovni delavec bo imel dopoldansko govorilno uro 1x v tednu in 1x v mesecu tudi
popoldansko govorilno uro. Učenci predmetne stopnje imajo tudi letos možnost
pogovorne ure z vsakim učiteljem.
Cene malic, kosil in malic v podaljšanem bivanju ostanejo nespremenjene. V
letošnjem šolskem letu ima 98,3% učencev dopoldansko malico in kar 64,7%
učencev tudi kosilo.
Obvestila o rezultatih - ocenah naj bi učenci še vedno dobivali pred vsakimi
počitnicami, razen v prvi triadi, ko so ocene le opisne in v I. ocenjevalnem obdobju v
4. razredu devetletke.
SKLEP št. 1/06-07: Člani Sveta staršev so se soglasno strinjali, da učenci dobijo
obvestila o uspehu pred vsakimi počitnicami in ob koncu ocenjevalnega obdobja.
Gospo Petkovšek je zanimalo, če je možno, da učenci v I. triadi dobijo zraven opisne
tudi številčno oceno. Gospod ravnatelj je povedal, da to ni mogoče.
Ravnatelj, gospod Janez Sodja, je predstavil šolski koledar in omenil, da imamo 12.
maja delovno soboto, ker smo s poukom pričeli šele 4. septembra. S poukom bomo
vsi končali v petek, 22. junija, razen devetošolcev, ki zaključijo 15. junija. V šoli so
prepovedani mobilni telefoni, MP3 in CD predvajalniki. Strogo je prepovedano
fotografiranje in snemanje z mobilnimi telefoni. Vsakemu, ki ga bodo zalotili pri
dejanju, bodo vzeli telefon in starši ga bodo dobili nazaj pri gospe psihologinji.
Spremembe šolske zakonodaje:
• V šolskem letu 2006/07 sta samo dve ocenjevalni obdobji,
• Pri nivojskem pouku je 5 stopenjska ocenjevalna lestvica in ne več 10,
• Spremeni se število možnih predmetov NPZ (nacionalni preizkus znanja)
• Ob omejitvi vpisa na srednjih šolah bodo upoštevani rezultati NPZ iz
slovenskega jezika in matematike, vendar le, če se bo v 1. ali 2. krogu na
spodnji meji znašlo več kandidatov z ENAKIM številom točk,
• Za vpis v srednje šole se bo ob omejitvi ponovno upošteval uspeh celega 3.
triletja.
Gospod Jereb je menil, da so učbeniki predragi in vprašal, zakaj niso enotni za celo
državo. Ravnatelj je povedal, da si na naši šoli učenci učbenike lahko izposodijo in
plačajo le izposojevalnino. Na predmetni stopnji si je za letošnje šolsko leto kar 94%
vseh učencev učbenike izposodilo. Zelo dragi so delovni zvezki, zato je gospod
Trubačev menil, da, če se delovni zvezek že nabavi, naj se tudi reši. Delovni zvezek –
2. del za biologijo je bil v lanskem šolskem letu obdelan le na 4 straneh.
Gospod Vidrih je postavil vprašanje glede šolskega sklada, zakaj se nič ne dogaja.
Ravnatelj je povedal, da denarja ni, kar se ga na razne prošnje le dobi, se ga porabi
za učence 9. razredov.
Gospo Kustec je zanimalo, če učenci 4. razredov devetletke letos ne gredo v šolo v
naravi. Letno šolo v naravi smo do sedaj organizirali v 4. razredu osemletke in tako
bo tudi letos, v 5. razredu osemletke pa organiziramo zimsko šolo v naravi. Letošnji
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učenci 4. razreda devetletke letos nimajo šole v naravi, imeli pa jo bodo drugo leto.
Organiziranje dveh letnih šol bi bilo za šolo prevelika obveznost in prevelik strošek za
starše, ker jih ministrstvo ne financira.
1.

Pregled zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev

Predsednica Sveta staršev, gospa Ksenija Južnič je vprašala, če ima kdo pripombe na
zadnji zapisnik.
SKLEP št. 2/06-07: Prisotni člani Sveta staršev niso imeli pripomb na zapisnik
sestanka Sveta staršev z dne 20. junija 2006, zato je zapisnik potrjen.
3 . Odgovori na vprašanja, ki so jih postavili starši na roditeljskih
sestankih.
Ravnatelj je povedal, da so bili prvi roditeljski sestanki zelo dobro obiskani, kar
85,6% staršev se jih je udeležilo. Vprašanj niti niso postavljali, ali pa so nanje dobili
odgovor že v razredu. Le ena izmed lanskih članic Sveta staršev je menila, da je svet
kar nekaj in letos ni želela biti več članica. Prisotni člani so menili, da ima Svet
staršev kar nekaj pristojnosti in da se je na njegovo pobudo tudi že kaj naredilo.
Rezultat dela Sveta staršev je urejeno križišče na Drenovem Griču – čeprav je nekaj
dodatnih del še vedno potrebnih.
4 . Predlogi staršev – pripravite predloge za morebitne spremembe
oziroma izboljšave življenja in dela v šoli, posredujte želje, vprašajte,
karajte in pohvalite.
Gospod Jereb je menil, naj bi se v prihodnje sestanke Sveta staršev snemalo in
zraven bi povabili tudi medije (Naš časopis, radio ORION, … ). Predsednica sveta in
ostali člani so bili mnenja, da to ni potrebno, predlagali so, naj se na spletni strani
šole objavi le zapisnik vsakega sestanka.
Gospoda Jereba je zanimalo, kako je z drogo na šoli. Psihologinja, gospa Mari Dobnik
Žerjav je povedala, da na šoli vsake dve ali tri leta izvajajo ankete med učenci in po
njenih podatkih ni bistvenih sprememb v uporabi drog med osnovnošolci, le pri
alkoholu se starostna meja prvega uživanja niža. Droga se v šoli in na območju šole
ne uživa, vprašanje pa je, kaj se dogaja na »žurih«, kjer odraslih ni. Starši sami
morajo ugotoviti, kam otroku dovolijo in kaj se tam dogaja.
Gospod Kovač je povedal, da so bili njegovi otroci priča fizičnemu kaznovanju učenca
v jedilnici. Gospod Sodja je povedal, da se bo pozanimal, kaj je bilo. Praviloma
fizičnega obračunavanja ni, vendar pa so tudi učitelji samo ljudje in lahko se zgodi
tudi to.
Na koncu je gospod Simon Gerdina predstavil na računalniku spletno stran šole, njen
naslov in možne povezave.
S sestankom Sveta staršev smo zaključili ob 20.20 uri.
Zapisala:
Marinka Švigelj

Predsednica Sveta staršev:
Ksenija Južnič
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