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Zapisnik sestanka sveta staršev, 

ki je bil v ponedeljek, 5.3. 2018 ob 18.00 uri v biološki učilnici v Osnovni šoli Pivka 

 

Dnevi red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika z dne 27.9.2017 

2. Poročilo o delni realizaciji LDN za šolsko leto 2017/2018  

3. Poročilo Šolskega sklada 

4. Pobude, problematika, obravnavana na roditeljskih sestankih 

5. Razno 

Prisotni: 20 članov sveta staršev (glej listo prisotnosti) ter ravnateljica Alenka Tomšič 

 

K1)  

Predsednik sveta staršev Matjaž Cerkvenik je predstavil zapisnik zadnje seje, katera je bila 

dne 5.3.2018. Zapisnik je bil soglasno potrjen.  

S strani predstavnikov sveta staršev so bili na seji podani naslednji predlogi oziroma odgovori 

na vprašanja s prejšnje seje: 

a) Nekateri predstavniki ugotavljajo, da prihaja do motenj pri komunikaciji, ni obveščanj, 

komunikacija med predstavniki sveta staršev ni vzpostavljena. Ni posebej določeno, 

kakšne so naloge in pravila delovanja Sveta staršev.  

Predlaga se vzpostavitev Poslovnika sveta staršev  in njegova objava na spletni strani 

šole.  

Ugotovljeno je bilo, da ima glavnina slovenskih šol in vrtcev sprejet Poslovnik o 

delovanju Sveta staršev.  

Ravnateljica je povedala, da so pravne podlage delovanja sveta staršev in njegove 

naloge  zapisane  v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Če 

pa svet staršev želi podrobneje urediti pravila delovanja, pa lahko to uredi s 

poslovnikom.  

  

b) Uvajanje e-položnic. Pobuda je, da se položnice pošilja tudi v elektronski obliki. 

Ravnateljica je podala odgovor, da je zadeva v fazi priprave. 

 

c) Podružnična šola Šmihel: Glede na število učencev bodo naslednje šolsko leto lahko 

uvedli jutranje varstvo ter prosili Ministrstvo za več ur podaljšanega bivanja. 

 

d) Vprašanje glede izposoje knjig v šolski knjižnici v juniju:  Ravnateljica je povedala, da 

je dogovor, da je konec izposoje knjig od 5. junija  dalje,   zagotovila pa je, da ne bodo 

nobenega učenca zavrnili, v kolikor bi si po tem obdobju želel izposoditi kakšno knjigo, 

samo da jo vrne do konca pouka.  
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K2)  

Poročilo o realizaciji LDN 2017/2018 v 1. polletju 

V šolskem letu 2017/2018 je bilo v centralno šolo v Pivki vpisanih 471 učencev,  v podružnično 

šolo v Šmihelu pa 17 učencev.  

Učencev vozačev je okvirno 256. 

 Na razredni stopnji je 68  učencev zelo uspešnih, 40 učencev s težavami  pri slo (branje), mat, 

nit, dru.  

Na predmetni stopnji  je 30 zelo uspešnih učencev, 25 šibkih učencev pri mat, tja, zgo,  

(razumevanje!) 

Na šoli je 12 učencev tujcev, ki prvo leto obiskujejo slovensko šolo,  zato so jim  omogočene 

dodatne učne ure slovenščine.  

Povprečna ocena znaša 3,9. 

22 učencev je prejelo pohvalo za prizadevnost, uspeh, lep odnos do soljudi … 

 

Realizacija predmetnika je dobra, prisotnost učencev pri pouku je bila med 97%-98%. 

Odsotnost učencev je v glavnem povezana z boleznijo.  

Šola učencem z učnimi težavami, učencem s posebnimi potrebami, tujcem in nadarjenim 

učencem posveča dodatno skrb. Šola organizira ure dodatne strokovne pomoči in učne 

pomoči. 

Pri vzgoji se opaža, da so vedenjski problemi nekaterih učencev bolj individualne narave.   

Šola daje velik poudarek na bontonu ter odnosu do hrane. Problem, ki ga rešujejo že dlje časa, 

je neprimerna uporaba fantovskega WC razredne stopnje.  

Še vedno obstaja problem obnašanja učencev vozačev na avtobusni postaji in avtobusu.  V 

šolo še vedno kličejo vozniki, da se učenci neprimerno obnašajo.  Obnašanje na avtobusu je 

stvar staršev, šola lahko učence o tem samo osvešča.  

Kazni glede pozabljenih domačih nalog so ustni in pisni opomin ter zadnje opozorilo, potem se 

staršev ne obvešča več, saj ne dosežejo namena. Prvi ustni opomin se izreče za 10 

pozabljenih nalog in se z  drugim polletjem začnejo ponovno šteti. 

 

Ravnateljica je bila zaskrbljena, koliko staršev dejansko obiskuje roditeljske sestanke. 

Ugotovljeno je, da se roditeljskih sestankov na razredni stopnji v povprečju udeleži 50% 

staršev, medtem ko se na predmetni stopnji roditeljskih sestankov udeležijo tudi samo 4 starši.  

Tudi na predavanjih oz. izobraževanjih, ki jih ponudijo staršem,  opažajo nizko udeležbo. 

V 2. polletju naj bi  prostovoljka – učiteljica fizike ter matematike nudila učencem učno pomoč.  

Ravnateljica je v nadaljevanju izpostavila nekatere večje stvari, ki jih čakajo v prihodnosti:  

- Tretješolci bodo v mesecu marcu sodelovali pri snemanju TV oddaje Ribič Pepe. 

Zadnje snemanje bo meseca maja, na katerem bodo sodelovali tudi učenci iz 

podružnične šole Šmihel.  
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- Dne 23.3.2018 bo v telovadnici Skala organiziran dobrodelni koncert » Skupaj 

zmoremo več« 

- Koncert bo izveden v sklopu pridobivanja finančnih sredstev za Šolski sklad, preko 

katerega krijejo določene stroške učencev iz socialno šibkih družin, del sredstev pa bo 

namenjen za posodabljanje opreme in učil.  

- Gostovanje naših učencev v okviru projekta Erasmus+ v Italiji v aprilu  in  v maju 

gostitelji zaključnega srečanja. 

- 5. srečanje šol iz občin, pobratenih z Durachom,  v Cembri.  

- Nacionalno preverjanje znanja, ki je obvezno za vse učence v 6. razredu ter 9. razredu. 

Poskusno bodo NPZ iz slo in mat  opravljali tudi v 3. razredu.  

- Valeta za devetošolce  in zaključna prireditev 

 

V mesecu februarju je potekal vpis v prvi razred za šolsko  leto 2018/2019: v OŠ Pivka je 

vpisanih 38 otrok, v podružnično šolo v Šmihelu pa 8 otrok. Prejeli so tudi 4 prošnje za odlog 

šolanja.  

Marca 2018 bodo pričeli z vpisovanjem otrok v vrtec Pivka.  

Tudi v vrtcu sledijo zastavljenim ciljem. Uspešno so zaključili projekt formativnega spremljanja 

in se na  novo vključili v projekt SKUM – razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s pomočjo 

umetnosti. Izpeljali so dva od treh aktivov ter sprejeli protokol zagotavljanja varnosti in 

ukrepanja ob izvedbeno zahtevnejših nalogah. 

Pri zbiranju podatkov o prisotnosti otrok v času počitniških dni zaznavajo precejšnje odmike 

od napovedane prisotnosti. Za zimske počitnice je bilo napovedanih 70 otrok, od tega jih je 

prišlo nekaj več kot 1/3. Neustreznost podatkov povzroča težave pri organizaciji življenja in 

dela  ter povzroča tudi škodo (plačevanje nadomeščanj, nabava živil, obratovalni stroški obeh 

vrtcev).  

Ko izdajo obvestilo o pojavu uši, pričakujejo, da se redno pregleduje lasišče otrok vsaj en teden 

po prejetem obvestilu, ker smo le tako lahko uspešni pri njihovem zatiranju.   

 

K3) 

 Ravnateljica je podala poročilo o delovanju Šolskega sklada v letu 2017, ki je objavljeno na 

šolski spletni strani.  

 

K4)  

Ravnateljica je odgovorila na vprašanja in pobude, ki so bile izpostavljene na roditeljskih 

sestankih:  

1. (4.a) Zasedenost telovadnice 

Telovadnica ni namenjena samo šoli, temveč  tudi raznim prireditvam. Nekaj staršev 

se je pritoževalo, da je zaradi raznih prireditev odpadla telovadba, interesne dejavnosti. 

Ravnateljica pojasni, da je telovadnica v času podaljšanega bivanja učencem dostopna 

3x tedensko, razen ob ponedeljkih in četrtkih. Ta dva dneva sta namreč rezervirana za 

interesno dejavnost – treninge  plesne skupine Pikice, ki jo obiskujejo predvsem 

učenke, ki pa so v večini v podaljšanem bivanju.  
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2. (6.b) Starši so izrazili željo, da se jih obvesti, v kolikor otroci zjutraj ne pridejo v šolo 

pravočasno.  

 

3. (7.a) Prevozi v šolo: Urnik šole in vozni red prevozov je bil predstavljen v septembru in 

se v šolskem letu ne spreminja. Za novo šolsko leto bomo urnik ponovno proučili, a 

boljše rešitve trenutno ne vidimo. Učenci imajo razen nekaterih vozačev, ki čakajo v 

času predure,  strnjen urnik.  Z začetkom pouka ob 7.30 bo veliko čakajočih učencev 

na 6., 7. in celo 8.uro.  

 

4. (8.c) Predlog staršev je, da se preko e-asistenta ne vpisuje nepomembnih stvari.  

Ravnateljica je zagotovila, da učitelji sporočajo resne stvari, na katere želijo odziv 

staršev.    

 

Eden izmed staršev je izpostavil, da je bila šolska malica enkrat plesniva. Ravnateljica 

je povedala, da je bila o tem tudi sama obveščena. Šlo naj bi za plesnive jogurte. 

Predlagala je, da naj v takih primerih učenci to takoj sporočijo oz. pokažejo  učitelju.  

Šola se trudi zmanjšati embalažo, zato se vedno manj poslužujejo zapakiranih stvari, 

kar je v skladu tudi s HACCP. Podobno to počne tudi veliko drugih šol.    

 

K5)  

Na samem sestanku pa je bilo izpostavljeno še:  

- »zelene« hrenovke -  podobno kot pri 4. točki naj to učenci pokažejo takoj; hrenovke 

niso bile pokvarjene, verjetno so le nekoliko spremenile barvo, ko so stale nepokrite 

z vodo. 

- premajhna jedilnica oz. premalo časa za kosilo med 5. in 6. uro 

- prijaznejše obnašanje  kuharic do učencev in staršev 

- ali bodo sistematski pregledi spet  v Pivki  in plačilo stroškov prevoza v Postojno  – 

ravnateljica je povedala, da so jih letos vključili v  dneve dejavnosti, 1 eur na učenca 

prispeva občina, ki išče tudi pediatra 

- predstavitev srednjih šol, ki jo organizirajo v Postojni, naj bi bilo v popoldanskem 

času 

- učencem naj bi predstavili nevarnosti pitja energijskih pijač  

 

Sestanek sveta staršev je bil končan ob 19.30.    

 

Zapisnik sestavila: Martina Kokošar 

 

 


