ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, ki je bil
v sredo, 4. 3. 2015, ob 18.00 v učilnici biologije

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika z dne 3. 12. 2014
Poročilo o delni realizaciji LDN za šolsko leto 2014/15
Poročilo Šolskega sklada
Pobude, problematika, obravnavana na roditeljskih sestankih
Razno

Prisotni: 16 članov sveta staršev (podpisi v listi prisotnosti)
Na sestanku sta zbrane starše uvodoma pozdravila predsednik sveta staršev Friderik
Požar ter ravnateljica Alenka Tomšič.
Ad 1.
Prisotni so potrdili zapisnik prejšnjega sestanka.
Ad 2.
Ravnateljica je poročala o realizaciji LDN-ja za prvo ocenjevalno obdobje. Prikazala je
nekaj statističnih podatkov na ravni oddelkov in ravni šole, kot so na primer povprečne
ocene, vzgojni ukrepi itd. Povedala je, da so LDN v prvi polovici šolskega leta izpeljali
po načrtih, nekaj aktivnosti in projektov je bilo še dodatno izvedenih. Šola se je prijavila
na projekt Šolski vrtovi – in še čakajo, če bodo sprejeti. Dodatna aktivnost je še
organizacija občinskega in regijskega šolskega parlamenta na šoli ter organizacija
državnega tekmovanja v Veseli šoli.
Ravnateljica je ponovno opozorila na problematiko spletnega nadlegovanja in
poudarila pomen sodelovanja šole in staršev, v nasprotnem primeru samo šola težko
rešuje tako omenjeno problematiko kot tudi vsakršno drugo vzgojno problematiko.
Ponovno je izpostavila problem obnašanja otrok na šolskih avtobusih, saj se šoferji
pritožujejo, da učenci ne upoštevajo pravil in predpisov, ki veljajo med vožnjo, s čimer
tudi onemogočajo varno vožnjo. Nekaj staršev je predlagalo, da bi morali šoferji ostreje
nastopiti proti kršiteljem pravil na avtobusu, eden od staršev pa je predlagal, da bi k
reševanju te problematike povabili policijo.
V nadaljevanju je ravnateljica dejala, da je bil izveden vpis v prvi razred, in sicer se je
na OŠ Pivka vpisalo 49 otrok, na podružnično polo Šmihel pa štirje. V naslednjem
šolskem letu na PŠ Zagorje ne bo nobenega prvošolčka. Pred kratkim so na šoli
pridobili tri nove prostore, namenjene individualnemu delu z učenci ter govorilnim
uram. Prostore so uredili na prehodnem hodniku iz starega v novi del šole.
Ravnateljica je omenila še nekaj aktivnosti, ki jih čakajo v naslednjih mesecih: v marcu
in aprilu se pričnejo že priprave na naslednje šolsko leto (izbira izbirnih predmetov,

vpis v podaljšano bivanje itd), v marcu bodo potekale aktivnosti v zvezi s pismenostjo,
v maju se bodo izvajali NPZ-ji …
Ad 3.
Poročilo o delovanju Šolskega sklada je ravnateljica pričela z naštetimi aktivnostmi,
preko katerih so bila sredstva za sklad zbrana. Ker so ta sredstva po zakonu o OŠ
namenjena izvajanju nadstandardnih aktivnosti v šoli, in ker je socialna problematika
iz dneva v dan večja, so ustanovili še sklad za pomoč učencem, preko katerega so bo
lahko financiralo določene dejavnosti učencem, ki bi jim bile sicer onemogočene.
Ravnateljica je predstavila še predlog nakupa dveh računalnikov, enega LCD
projektorja ter treh boksov za slikanice v knjižnici, katerega je predhodno potrdil
upravni odbor šolskega sklada.
Ad 4.
Ravnateljica je zbranim predstavnikom staršev predstavila problematike in pobude, ki
so bile izpostavljene na posameznih roditeljskih sestankih, ter možnosti njihovega
reševanja. Ponovno je bil pojasnjen postopek prijave in odjave šolske malice,
predstavnica staršev je opozorila na to, da je v vrtcu zamik pri upoštevanju odjave dolg
kar tri dni. Nekateri starši so opozorili na nepravočasno objavljene jedilnike. Na oboje
bodo na šoli v prihodnosti bolj pozorni. Tudi kar se tiče financiranja šole v naravi je
ravnateljica natančno pojasnila postopek, ki ga v veliki meri določa pravilnik o
financiranju šole v naravi, ki se ga mora šola držati, do manjših odstopanj lahko pride
glede na delež sofinanciranja ministrstva, občine, števila otrok in spremljevalcev itd.
Ad 5.
Pod točko razno je najprej ravnateljica podala odgovore na prejšnje pobude: z učiteljico
geografije je bilo dogovorjeno, da bodo pisni preizkusi zajemali manjše sklope, vendar
se morajo učenci vseeno učiti sproti; težave, ki jih imajo z učencem v 6. b se rešujejo;
opozorila, ki so jih starši prenesli glede obnašanja otrok na lutkovnem abonmaju, bodo
tudi v šoli upoštevali, saj bodo poleg vabila, staršem dali tudi navodila primernega
obnašanja na kulturnih prireditvah; opozorila o pojavu in odpravljanju uši se objavljajo
na spletu, takoj ko se te pojavijo; delavnice za nadarjene učence bodo poskusili
uskladiti z drugimi aktivnostmi oz. poukom, da se ne bi terminsko prekrivalo.
Nekaj staršev je dodalo nove pobude in vprašanja, in sicer: naj bi se učence poleg
grajanja tudi pohvalilo; zakaj vsi učitelji ne vpisujejo dosledno v e-asistenta, nekateri
učitelji naj bi imeli pripombe ob tem, ko nekateri učenci zaradi priprav na kulturne ali
športne dogodke, manjkajo; zakaj na šolskih proslavah nastopajo in vodijo vedno isti
učenci.

Zapisnikar: Katarina Temkova

