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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV Z DNE 1.10.2018  

 

1.sestanek sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 je sklicala ga. ravnateljica. Sestanek se je pričel ob 

17.30 uri v biološki učilnici OŠ Pivka. Na sestanku je bila prisotna ravnateljica ga. Alenka Tomšič, 

pomočnica ravnateljice ga. Klara Gardelin, svetovalna delavka ga. Lea Želko Pašić ter 26 predstavnikov 

staršev (glej listo prisotnosti). 

 

Predlagani dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika seje z dne 5.6.2018 

2. Realizacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2017/2018 

3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 

4. Poročilo o samoevalvaciji in vzgojno-izobraževalni problematiki 

5. Izvolitev predstavnikov v svet zavoda (vrtca in podružnične šole)  

6. Pobude in predlogi 

 

K točki 1.) 

Predsednik sveta staršev g. Cerkvenik je predstavil Zapisnik seje z dne 5.6.2018. Na zapisnik ni bilo 

pripomb.  

 

K točki 2. in 3.) 

Realizacijo LDN 2017/2018 in predlog LDN 2018/2019 smo si lahko prebrali na spletni strani šole.  

Ga. ravnateljica je vzporedno predstavila oba dokumenta z naslednjimi poudarki:  

- število oddelkov  je enako kot prejšnje leto, učencev je nekaj manj 

- kadrovska zasedba je podobna in ustrezna;  daljša bolniška odsotnost je predvidena za 

učiteljico biologije (urejeno z interno prerazporeditvijo drugih učiteljev in pomočjo učiteljice 

biologije iz Košane), januarja se vrača s starševskega dopusta učiteljica slovenščine in PB 

- predstavljen je bil šolski koledar, utemeljene predvidene delovne sobote 

- prednostne naloge (bralna pismenost – projekt OBJEM, SKUM-srečevanje z umetniki in 

kulturnimi ustanovami, trije novi mednarodni projekti, prenova  razširjenega  programa za 

področje gibanja, pravila vedenja  in varnost na internetu) 

- naravoslovni, tehnični, kulturni in športni dnevi so bili realizirani; nove vsebine le-teh za 

2018/19 so predlagali aktivi - s soglasjem staršev na RS glede finančnih stroškov 

- uspeh (2 učenca nista napredovala, povprečna ocena je 4,1.) 

- rezultati NPZ niso zadovoljivi (možni vzroki: mnogi učenci ne razumejo slovenskega jezika, 

najboljši učenci imajo premalo motivacije, 7 učencev z DSP), potrebno je gledati uspeh 

posameznika  v povezavi z njegovo oceno  in ne zgolj  povprečja 
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- razširjeni program zajema interesne dejavnosti, dopolnilni in dodatni pouk, jutranje varstvo in 

OPB, učna pomoč-več je učencev tujcev in učencev z odločbo za učno pomoč, posveča se tudi 

pozornost delu z nadarjenimi učenci. 

- šolski parlament deluje (tema ostaja ista Šolstvo in šolski sistem) 

- tekmovanja potekajo enako kot lani, tudi natečaji in bralne značke 

- projekti (tečejo stari, na novo letos SKUM in trije mednarodni projekti) 

- zdravstveno varstvo (potekajo dogovori, da bi imel 1.razred sistematski pregled v Pivki, 3.,  6. 

in 8. razred pa v Postojni; šola bo otroke peljala na pregled, prevoz deloma financira Občina 

Pivka in deloma starši, če se kdo ne strinja s ponujenim, naj za pregled poskrbi sam), potekajo 

tudi dodatne ure osveščanja glede zdravega načina življenja 

- zgledno je sodelovanje s starši, ponujena predavanja bi bila lahko bolj obiskana 

- redno poteka pedagoška praksa dijakov in študentov 

- šola se povezuje z okoljem (akcije, proslave) 

- šolski sklad (vlog za denarno pomoč je zelo malo) – iz tega so poleg pomoči učencem kupili nov 

stroj za TIT ( sredstva dobrodelnega koncerta) - ga. svetovalna delavka poudarja, da je na šoli 

premalo čuta za solidarnost, težko se vzdržuje pozornost učencev, več otrok je premalo 

socialno doraslih. 

 

- Ga. pomočnica ravnateljice  je predstavila delovanje vrtca. Letos je prvič v vrtcu 10 oddelkov. 

Dodaten oddelek je bil opremljen v telovadnici vrtca Vetrnica. Sprejeti so bili vsi otroci iz 

rednega vpisa, nekaj mest je še prostih. Vsi projekti se peljejo naprej, urejajo se reklamacije v 

povezavi z gradbenimi deli na obeh enotah ter tekoča vzdrževalna dela.  

 

K točki 4.) 

Ga. ravnateljica predstavi samoevalvacijo spremembe urnika in navaja sledeče:  Vse posledice, ki jih je 

povzročila sprememba urnika, so bile pričakovane, veliko šol je šlo skozi enak proces. Sama anketa, ki 

je bila izvedena med učenci, ne kaže, da bi učenci imeli z novim urnikom težave in da bi bilo 

negodovanje veliko. Za vozače, ki čakajo na pouk, je namenjena prosta učilnica z dežurnim učiteljem. 

Šola se zaveda problematike čakanja v preduri in čakanja za odhod domov, a glede spremembe urnikov 

avtobusov Občina odgovarja, da je zadostila zakonskim zahtevam po 1 prihodu in 1 odhodu avtobusa 

v vsako smer (odhoda sta trikrat na teden dva).  

O voznemu redu bo Občina ponovno kontaktirana. Ravnateljica poudarja, da s spremembo urnika ni 

prostih vmesnih ur (4., 5., 6.ura), po katerih se  nekateri učenci k pouku tudi  niso več vračali. Velika 

količina izbirnih predmetov posledično vodi vse bolj v individualizacijo urnikov, zato je tudi nekaj 

prekrivanja predmetov; obstaja možnost, da se nabor izbirnih predmetov zmanjša.  

V nadaljevanju ga. ravnateljica podaja odgovore na vprašanja, ki so bila zastavljena na roditeljskih 

sestankih:  

- Zdravniški pregled lani za 3.razred v Šmihelu ni izpadel, otroci so bili vabljeni in pridruženi k 

skupini 1.razredov, ki jih je bilo številčno manj kot 3.razredov. 

- Urejene so nove vozovnice za prevoznika Nomago. 

- Policist se je odzval vabilu in nadziral dogajanje na avtobusni postaji. 

- NIJZ ni ugotovil odstopanj pri jedilnikih, priporočeno je le redčenje 100 % sadnega soka. 
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- Za vsako od diet so predvideni vsaj 4 meniji. 

- Preverila se je ustrezna temperatura kosila in kosilo ni hladno, na serviranje čaka v ogrevanih 

posodah. 

- Režim glede prometa okoli šole rešuje Občina s celostno prometno strategijo, k sodelovanju 

so vsi povabljeni. 

- Dogodek 9. A, B, C predstavi ga. svetovalna delavka. Starejša sestra je vozila v šolo mlajšega 

brata. Ker je morala ob 7.50 že oditi na športni dan, ga je pustila v prostorih šole, kjer je začel 

jokati. To je opazila ga. knjižničarka in je otroka skušala potolažiti, dokler ga ne bi odpeljala k 

razredničarki. Ko je otrok jokal in se je knjižničarka sklonila k njemu ter ga tolažila in božala po 

laseh, je to z zadnje strani s telefonom posnela skupina učencev 9.razredov. Posnetek je bil 

objavljen na družbenih omrežjih s pripisi: v šoli Pivka se dogaja nasilje na otroki, ustavimo 

nasilje skupaj  itd. Skupina otrok je bila na razgovorih, ker se je sumilo na težjo kršitev. Zaradi 

teže postopka so bili  takoj opravljeni pogovori z namenom,  da se stvar reši v šoli in  prepreči 

podobne situacije in zlorabe na internetu. Otroci so dejanje priznali in povedali, da se posledic 

tovrstnih objav ne zavedajo. Izdani so bili ustrezni vzgojni ukrepi.  

- Ga. svetovalna delavka tudi pove, da so težave, kadar je kdo od otrok bolan in se šola obrne na 

starše; mnogi od staršev niso odzivni in vračajo klice šele popoldan. 

- Ga. ravnateljica opozarja na veliko dostopnega gradiva na temo »starši kosilnice«,  ki pred 

svojim otrokom kosijo vse možne ovire, da je njegova pot vedno gladka, čim lažja, brez ovir, 

kar dolgoročno nima ugodnih rezultatov.  

 

K točki 5.) 

Ker je nekaterim predstavnikom v svetu pretekel mandat, povezan s statusom otroka (iz vrtca v šolo, 

iz podružnične šole na matično šolo,  9.razred), se izvoli:   

- za vrtec: Manfreda Katja 

- za podružnico Šmihel:  Hrvatin Aleš 

- za šolski sklad: Ana Slamič 

 

K točki 6.) 

- Starši otrok za smer Zagorje opozarjajo, da otroci stojijo na avtobusu in da se dijaki, ki se vozijo 

iz Ilirske Bistrice v Postojno besedno hudujejo nad mlajšimi. Podana je tudi opazka, da so otroci 

vozači, ki vstajajo prej in odhajajo pozneje domov, dnevno bolj obremenjeni kot otroci iz Pivke.  

- S strani staršev je podana pobuda, da se problematika voznih redov uredi na ponovnemu 

sestanku z županom, kjer se preuči možnost dodatnih prihodov in odhodov. 

- Starši želijo bolj natančno specifikacijo računov za šole v naravi, kjer bi bil razviden še prispevek 

Občine/učenca. 

- Starš opozori na težave pri vpisu v srednjo šolo, če ima otrok popravni izpit, na to naj se še 

posebej opozarja devetošolce. 

- Potrebščine za likovni pouk v 2. in 3. triadi so drage, če kupuješ sam in vse s seznama 

(kaligrafsko pero, linolej, nožki, itd.), podan je predlog da se v šoli nabavi komplete teh 

pripomočkov in da starši prispevajo del sredstev za nabavo. 
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- Podan je predlog, da naj bodo interesne dejavnosti sekundarnega pomena in naj pri sestavi 

urnika imajo prednost osnovni predmeti. 

- Starši poudarjajo, da imajo predvsem vozači predolg delavnik in da prihajajo utrujeni, zato se 

veliko staršev vozačev odloča,  da otroke vozi v šolo, če nimajo predur. 

- Rešena zadeva o odhodu avtobusa za Zagorje 13:40 iz lanskega leta se je ponovila, ga. 

ravnateljica je že v fazi usklajevanja z Občino. 

- Starši predlagajo, da se Občini predstavi predlog, da bi financirala predavanje Mladi in denar s 

strani predavatelja g. Vezoviška, saj se soočamo z dejstvom, da mladi v preduri zapravljajo 

denar po lokalih v Pivki. Ga. ravnateljica in ga. svetovalna delavka opozarjata, da smo tudi straši 

vzgojitelji in da naj to temo predebatiramo doma z otroki. 

- Starši se strinjajo, da naj policist tudi v prihodnje kontrolira vedenje na avtobusni postaji. 

- Starši želijo, da v prihodnje, ob težjih kršitvah, razgovori z  otroki potekajo ob prisotnosti 

staršev oz. da se starše o tem obvesti, da se prepreči širjenje lažnih govoric.  

- Predstavniki sveta staršev so enotni, da naj se glede uporabe telefonov v šoli ukrepa v skladu 

s predpisi. Želeli bi si, da se uporaba mobitelov na celotnem območju šole prepove, saj imajo 

otroci na voljo za nujne klice telefon v tajništvu oz. v drugih prostorih v šoli.  

- Starš opozori na vandalizem na ekološkemu otoku za šolo. Predstavnik Publikusa pove, da se 

bo zadeva uredila oz. je bil napis na posodah odstranjen že naslednji dan po sestanku.  

 

Sestanek zaključen ob 20:40 uri.  

 

Zapisnik pripravila: Darja Žužek Šabec 

 

 

 

 


