
ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, ki je bil 

v sredo, 16.06. 2015, ob 18.00 v biološki učilnici Osnovne šole Pivka 

 

Dnevni red:  

    1.  Potrditev zapisnika seje z dne 4. 3. 2015  

    2.  Soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih gradiv 
za posamezni razred za šolsko leto 2015/2016 

    3.  Načrtovanje za šolsko leto 2015/2016  

    4.  Vzgojni načrt in šolski red 

    5.  Pobude in predlogi  

Prisotni: 18 članov sveta staršev (podpisi v listi prisotnosti) 

 

Zbrane predstavnike razredov je na četrti seji v tem šolskem letu pozdravil predsednik 
sveta staršev  Friderik Požar. 

Ad 1.  

Zapisnik seje 4.3.2014 je bil objavljen na šolski spletni strani. Na omenjeni zapisnik ni 
bilo pripomb, prisotni smo zapisnik soglasno potrdili. 

Ad 2.  

Ravnateljica Alenka Tomšič nas je seznanila z nabavnimi cenami delovnih zvezkov za 
posamezne razrede v primerjavi s cenami v lanskem letu.  Število potrebnih delovnih 
zvezkov so že omejili na minimum. Dodatno krčenje je nemogoče, prihajajo pa nova 
gradiva in e-učbeniki. V večini razredov ni odstopanj glede na prejšnje šolsko leto. 4. 
in 5. razred imata drugačen izbor – komplet Radovednih 5, učiteljice so se odločile za 
komplet, v katerem so vsebine medpredmetno usklajene, posledica je tudi nekoliko 
višja cena. V 6. in 7. razredu bo letos en delovni zvezek več, za predmet geografija. 
Starši učencev teh razredov so prejšnja leta izpostavili težave pri učenju tega 
predmeta. Upamo, da bodo težave s tem odpravljene. V 7. in 8. razredu potrebujejo  
delovni zvezek več učenci, ki so si za obvezni izbirni predmet izbrali drugi tuj jezik. V 
8. in 9. razredu ne bo delovnega zvezka za kemijo,  zamenjan bo z gradivom za 
biologijo. Učitelji so se pri izboru trudili, da ne bi prišlo do prevelikega povečanja 
stroškov in da povprečna cena za razred ostaja na spodnji meji.  

Člani sveta staršev smo tako dali soglasje za skupno nabavno ceno za šolsko leto 
2015/2016. Strinjali smo se, da se glede na nabavne cene ne bomo spuščali v 
strokovni izbor in zaupamo učiteljem. 

Ad.3. 

Delovni načrt za letošnje šolsko leto šola uresničuje,  tudi še z dodatnimi aktivnostmi. 
Zaključna prireditev bo letos v šolski avli, ker je  Krpanov dom zaradi obnove zaprt. Na 



stavbi predmetne stopnje  bo med počitnicami potekala energetska obnova. Dela 
začnejo že v zadnjem tednu junija. Podobna dela bodo potekala tudi na enoti vrtca 
Mavrica.  

V prihodnjem šolskem  letu bosta na šoli dva oddelka manj, skupno število otrok pa bo 
manjše le za 8; pričakujejo pa se tudi novi vpisi zaradi priseljevanja.  Razredi bodo 
številčno močni. Stroški so zaradi varčevanja še vedno okleščeni, delitev v več 
razredov pride v poštev šele v primeru, ko je otrok v razredu več kot 30.  

Ekskurzije in nekateri dnevi dejavnosti so že določeni, prijavili so se tudi  na programe 
CŠOD, a so jim za nekatere  ponudili neugodne termine, zato o tem potekajo še 
dogovori.  

V 4. razredu so iz ponujenih neobveznih izbirnih predmetov učenci izbrali šport in 
računalništvo, v 5. razredu pa šport. Učenci 7. in 8. razredov se na neobvezni izbirni 
predmet – drugi tuj jezik niso prijavili. 

V šolskem letu 2015/16 bo, če bo med prvošolci dovolj velik interes, organiziran 
neobvezni izbirni predmet – prvi tuj jezik. Ker je ta informacija s strani MIZŠ prišla šele 
po izvedenem roditeljskem sestanku s starši bodočih prvošolcev,  jih bodo o tej 
možnosti pisno obvestili. 

Ad.4. 

Učitelji so analizirali  vzgojni načrt in šolski red. Strinjali so se, da je red uporaben, le 
spoštovati ga morajo vsi udeleženci v šolskem procesu. Letos so opažali predvsem 
težave pri pisanju domačih nalog. Tudi po izrečenih ukrepih se stanje ni bistveno 
izboljšalo. Učenci sami so na šolskem parlamentu predlagali, da bi moral v bodoče 
učenec, ki bo petkrat brez domače naloge, to opraviti v šoli po pouku. Prisotnim se 
nam je rešitev zdela zelo primerna. Domače naloge pomenijo predvsem utrjevanje 
snovi, učenci bi jih morali pisati. Potrebna pa je doslednost učencev, učiteljev in tudi 
staršev. Naloge pa naj ostajajo predvsem odgovornost učencev, prav tako datumi 
kontrolnih nalog. E- asistent se nam včasih zdi predvsem potuha neredu učencev. 

Obisk dopolnilnega pouka je bil slab. Prav bi bilo, da bi starši poskrbeli za obisk. Škoda, 
da raje iščemo in plačujemo inštrukcije namesto, da bi izkoristili možnosti, ki jih nudi 
šola zastonj. 

Na šoli je nekaj učencev, ki ne upoštevajo pravil obnašanja in se neprimerno vedejo 
do učiteljev in sošolcev. To so posamezniki. Obnašanje je običajno slika družinskega 
stanja in ga šola rešuje skupaj s Centrom za socialno delo. 

Prav tako učenci ne upoštevajo prepovedi uporabe mobitelov v šoli,  predvsem slikanja 
in fotografiranja. Prihaja do nadlegovanja po Facebooku. Tudi v teh primerih moramo 
starši povečati kontrolo, posledice so lahko dolgoročne. V šoli opažajo zaspanost in 
utrujenost kot posledico bedenja ob televiziji ali računalniku. Tudi tu pomoč staršev ne 
bo odveč. Na žalost so učenci precej opustili medsebojno komunikacijo, iščejo 
virtualne prijatelje.  

Še vedno prihaja do pritožb o obnašanju učencev na javnih površinah, avtobusnih 
postajah in na avtobusih. Šola bo vztrajala pri širjenju bontona. Svoj prispevek moramo 
dati tudi starši. 



Ad.5. 

Šola je objavila pobudo, da se med prej navedene vrste nasilja kot kršitev v šolski red 
navede tudi spletno nasilje.  Zahtevana je uporaba čistih športnih copatov pri športni 
vzgoji in hišnih copatov med poukom. 

Obveščajo, da se stopnja odvisnosti med mladimi v Pivki povečuje. Opažajo, da se 
mladi odvisniki ne zadržujejo več v okolici šole in da osnovnošolci niso njihova glavna 
ciljna skupina. Previdnost staršev ni odveč! Šola bo pri preprečevanju odvisnosti 
sodelovala z organizacijo LAS. 

Starši 5. B razreda so izrazili željo, da bi učence obeh razredov medsebojno pomešali. 
Ravnateljica je opozorila, da se bo sestava razredov v vsakem primeru spremenila, 
ker bodo v matično šolo prišli učenci iz Zagorja. 

Seznam predstavnikov posameznih razredov v svetu staršev bo objavljen na šolski 
spletni strani. 

V zvezi s pripombo o nastopanju vedno istih učencev nas je ravnateljica obvestila, da 
se nekateri učenci ne želijo izpostavljati tudi, če so povabljeni k sodelovanju. Prav pa 
je, da se dramska skupina, pevski zbor in plesna skupina šole redno pojavljajo na 
prireditvah. 

Na vprašanje, kakšni so bili rezultati NPZ, je ravnateljica odgovorila, da so bili 
podpovprečni. Ne glede na priprave, ki so jih učitelji imeli za učence, ti ne vidijo smisla 
in ne najdejo prave motivacije. Tudi starši so se strinjali, da rezultat NPZ ne pomeni 
ocene in nima za učenca nobene teže. 

 

Zapisnikarica: 

 Jana Gržinič 

 


