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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV Z DNE 11.3.2019  

 

2.sestanek sveta staršev v šolskem letu 2018/2019 je sklical g. Matjaž Cerkvenik, predsednik sveta 

staršev. Sestanek se je pričel ob 17.30 uri v biološki učilnici OŠ Pivka. Na sestanku so bili prisotni 

ravnateljica ga. Alenka Tomšič, pomočnica ravnateljice ga. Klara Gardelin ter 17 predstavnikov staršev 

(glej listo prisotnosti). 

Predlagani dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika seje z dne 1.10.2018 

2. Poročilo o delni realizaciji Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2018/2019 za vrtec in šolo 

3. Finančno poročilo Šolskega sklada 

4. Pobude, problematika, obravnavana na roditeljskih sestankih 

5. Razno 

 

Uvodoma je bil soglasno sprejet sklep, da se na šolski internetni strani javno objavi imena in priimke 

predstavnikov sveta staršev. Objava se opravi z namenom seznanitve drugih staršev za primere, ko se 

želijo obrniti na predstavnika v svetu staršev.  

K točki 1.) 

Predsednik sveta staršev g.  Cerkvenik je predstavil Zapisnik seje z dne 1.10.2018. Na zapisnik ni bilo 

pripomb, zapisnik je potrjen. Ga. ravnateljica poudari, da je vzrok za pozno objavo zapisnika prejšnje 

seje na spletni strani v tem, da je na posredovani zapisnik prišlo premalo potrditev preko e-pošte. 

Verjetno je razlog tudi sistemsko nedelovanje avtomatske potrditve preko e-asistenta oz. nekateri 

predstavniki sveta staršev šoli niso posredovali e-naslovov. Dogovorjeno je, da se v prihodnje prejeti 

zapisnik potrjuje na e-naslov tajništva oz. na tisti e-naslov, iz katerega se zapisnik prejme.  

K točki 2. ) 

Ga. ravnateljica je predstavila delno realizacijo LDN za šolo, nekaj poudarjenih točk: 

- Z realizacijo LDN so bili starši seznanjeni na roditeljskih sestankih, istočasno s povprečnimi 

ocenami in tekočo  učno-vzgojno problematiko v oddelkih. 

- Na šoli je veliko učencev z odličnimi rezultati, precej  pa je tudi učencev z dodatno strokovno 

pomočjo, učencev priseljencev  in učencev s šibko učno motivacijo za sprotno učenje, pisanje 

domačih nalog, prinašanje učnih pripomočkov in sodelovanja pri pouku. 

- Na splošno so povprečne ocene oddelka med 3,5 in 4,2; višje pri vzgojnih predmetih, nižje tam, 

kjer je pomembno sprotno učenje.  

- Obisk pouka je soliden, nekaj je učencev z neopravičenimi urami. Realizacija pouka je 

zadovoljiva. Enako velja za dneve dejavnosti.  

- Dopolnilni pouk je slabše obiskan kot dodatni, s strani učencev (in staršev) se zavrača tudi 

individualno učno pomoč.  

- Nekaj časa je bila prisotna tudi prostovoljka za matematiko in fiziko, a so učenci nudeno pomoč 

slabo izkoristili.  
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- Nekaj je bilo izrečenih vzgojnih ukrepov. Spodbudno je, da je bilo manj odvzetih mobitelov.  

- Na šolskem plesu je bil zasežen alkohol, zato 2. plesa devetošolcev letos ne bo.  

- Starše so učitelji na roditeljskih sestankih tudi seznanili z opaženo hojo učencev po tirih.  

- Učencem so bile izrečene pohvale, pohvale za napredek pri uspehu in vedenju ter pomoč 

sošolcem.  

- Potekajo preventivne delavnice (Safe.si, Neodvisen.si ), delavnice o zdravju ter vsi načrtovani 

projekti. Več aktivnosti bo izvedenih v okviru projekta Erasmus+.  

- Predavanja za starše so premalo obiskana, šola poskuša organizirati predavanje z aktualno 

temo.  Tudi povprečen obisk 2.roditeljskega sestanka je nižji od 1.,  in  sicer znaša med 16 % in 

70 %. 

- Šola se sooča z odsotnostjo učiteljev, kuharic, računovodkinje, kar se interno pokriva.  

- V času NPZ bo šola gostila tuje učence; dogovorjeno je, da prvenstveno vrstnike gostijo učenci 

7. in 8. razredov, ker imajo 6. in 9. razredi nacionalno preverjanje znanja.  

- V drugem tednu maja je predvideno tudi srečanja s šolami, ki so pobratene z občino Durach. 

- Mladinski pevski zbor odhaja 26. – 28. aprila  na gostovanje na Češko (delno pomaga kriti 

stroške Občina in Urad RS za Slovence po svetu).  

- Izveden je bil vpis v 1. razred (46 vpisanih na centralno šolo, na POŠ Šmihel 6 in 7 odlogov za 

vpis). 

- 6. a in 8. a bosta v tem tednu  reševala anketo v okviru raziskave Vpliv različnih dejavnikov na 

občutek preobremenjenosti učenk in učencev v 6. in 8. razredu. 

- V aprilu, maju se začnejo že priprave na novo šolsko leto (razpis izbirnih predmetov, prijave za 

PB, razmišlja se o proučitvi potrebe trajanja podaljšanega bivanja do 16.30 – izvedba ankete 

med starši) 

 

Ga. pomočnica ravnateljice je predstavila delovanje vrtca. Vsem predstavnikom staršev je uvodoma 

izrazila pohvalo za konstruktivno sodelovanje in pripravljenost za poslušanje. Zaradi vremenskih 

razmer je prišlo na enoti Mavrica do poškodb kovinskih letev na ostrešju. Planirajo se dela za odpravo 

poškodb, zato so starši zaprošeni, da se v okolici delovnih odrov ne zadržujejo in na to opozorijo tudi 

otroke. Uspešno poteka projekt SKUM, za kar vrtec dobiva pohvale. Izvajajo se še projekti Kmetija zaživi 

in Formativno spremljanje. Nov Zakon za otroke s posebnimi potrebami prinaša novosti. Vpis otrok v 

vrtec bo potekal naslednji teden.  

K točki 3.) 

Ga. ravnateljica predstavi delovanje Šolskega sklada. Šolski sklad bo imel sestanek 14. 3. 2019. Iz leta 

2017 je bilo prenesenih cca. 3500 €, enaki so bili prihodki v 2018. Načeloma sklad ugodi vsem prošnjam 

za pomoč v okviru zakonsko dopuščenega zneska pomoči. V primeru dodatnih potreb se pomaga s 

skladom Drobtinica. Šolski sklad pokriva celotno prijavnino na tekmovanja ter sodeluje pri nakupu 

dodatnih učnih pripomočkov. V skladu 0,5 % se zbere cca. 1300 €, ki so bila letos namenjena dokončni 

opremi gospodinjske učilnice ter nakupu kombiniranega stroja za pouk tehnike.  

K točki 4.) 

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

sestankih:  

1.a - Dodatek h kosilu je mogoč, dokler je na voljo. Bolj všečne jedi se bo pripravilo v večjih količinah.  
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1.b - Jedilni noži so na razpolago v jedilnici, v kolikor jih želi kdo uporabiti.  

1./2.c - V vrtcu ostaja za slikanje otrok lokalni fotograf, za šolo pa je izbran drugi ponudnik, ki 

brezplačno natisne še šolsko publikacijo. 

5.b - Za e-učbenike je še prezgodaj, bodo pa gotovo prisotni v prihodnje. Preko SIO-2020 so bila 

pridobljena sredstva za prenovo računalniške učilnice ter nabavljeni tablični računalniki za en razred.  

6.a - V knjižnici je v februarju potekal prehod na nov sistem COBISS. Ker se opozarja na zaprtost 

knjižnice, bo šola usposobila nekoga, ki bo knjižničarko lahko nadomeščal.  

6.b - Odhod avtobusa na zimsko šolo v naravo za 6.razred je res zamujal, a se je zamuda dogodila že v 

Košani, saj sta obe šoli letovali skupaj. Pred avtobusom sta bila učitelj Jure Kotnik in ravnateljica, tako 

da bi starši lahko njim predali navodila, zdravila ipd. Ponovno smo opozorjeni, da naj problem 

poskušamo rešiti na mestu samem; če ni bilo prisotnega razrednika (zaradi udeležbe na obnovitvenem 

tečaju smučanja), ga v polnosti zamenjuje drugi prisotni učitelj.  

8.b - O kraju  izvajanja  zdravniških pregledov ne odloča šola, ampak pri tem samo sodeluje.  

Iz prejšnjega srečanja:  

- Sprejeta je bila pobuda, da se likovni pribor tudi za 2. in 3. triado nabavi preko šole.  

- Projekt finančno opismenjevanje  mladih se premakne na prihodnje šolsko leto.  

 

K točki 5.) 

Starši opozorijo na spodaj naštete zadeve: 

- Generacija sedanjih 4. razredov je vedenjsko naporna. Potrebno je preveriti vse možnosti, ali 

se lahko oblikuje 3 oddelke.  

- Podana pobuda, ali bi bilo možno za prihod učencev v šolo, odpreti zadnji vhod na prehodu 

med novo avlo in Skalo med 7.00 in 8.15 uro, ker je tam lažje parkiranje.  

- Glede podaljšanja glavnega odmora v lepem vremenu se ne razmišlja;  za gibanje mlajših je na 

voljo predura, gibanje starejših pa je organizirano med odmori.  

- Za vrtec podano opozorilo, da je eden od kefirjev presladek. Potrebne so dodatne informacije, 

kateri dotični izdelek je to, izdelek se lahko nadomesti z drugim bolj primernim. 

- Podan predlog, ali se lahko opravi anketo med starši glede novega urnika pouka po vzorcu 

lanske ankete, ki je bila izvedena med učenci.   

Sestanek zaključen ob 19:00 uri.  

 

Zapisnik pripravila: Darja Žužek Šabec     


