Svet staršev OŠ Srečko Kosovel Sežana
ZAPI S N I K
5. SEJE SVETA STARŠEV OŠ SREČKA KOSOVELA Z DNE 15. 11. 2012
Svet staršev se je sestal v zbornici osnovne šole Srečka Kosovela ob 16.45, prisotnih je bilo
19 predstavnikov razrednih skupnosti (evidenca prisotnosti je priloga zapisnika).
Sejo sveta staršev je vodil predsednik sveta staršev Ljubo Mijatović, ki je ob začetku seje
ugotovil sklepčnost in predstavil dnevni red.
Dnevni red:
1. Volitve novega vodstva Sveta Staršev
2. Preučitev možnosti vzpostavitve posebnega denarnega sklada pod nadzorom SS
3. Razno
Na dnevni red ni bilo pripomb, člani sveta staršev so ga potrdili soglasno.
Ad 1)
Predsednik sveta staršev je na kratko povzel svoje delo in delo celotnega SS , ki je bilo v
prvih dveh letih zadovoljivo v zadnjih dveh letih pa je začeten elan malo popustil. Predsednik
je zaradi službenih in družinski obveznosti reševal le nujne zadeve, ki jih je bilo potrebno
takoj obravnavati. Tako, da s svojim delom ni bil najbolj zadovoljen. S tem se strinjata tudi
oba namestnika.
Po krajši razpravi smo predlagali 3 kandidate za novo vodstvo SS, vsi trije kandidati
sprejmejo kandidaturo, to so:
Bogdan Šuber, Elis Pavlica in Matjaž Sila.
Vse tri člane je SS soglasno potrdil z 19 glasovi za in 0 glasovi proti.
Za predsednika SS smo izvolili Bogdana Šuberja z 18 glasovi ZA in 1 vzdržanim glasom, ter
oba namestnika Elis Pavlica in Matjaža Sila soglasno z 19 glasovi ZA.
Svet staršev je soglasno sprejel naslednji
SKLEP 1:
Svet staršev soglasno potrdi novo vodstvo, mandat prične 22.1. 2013, istega dne poteče
mandat staremu vodstvu, ki do takrat opravlja vse naloge po poslovniku SS.
Ad 2) Preučitev možnosti vzpostavitve posebnega denarnega sklada po nadzorom SS
Predsednik sveta staršev je predstavil svoj predlog za vzpostavite posebnega denarnega sklada pod
okriljem SS. Po krajši razpravi in več predlogih, kako naj bi se ta sklad poimenovalo:
krizni sklad, sklad za pomoč otrokom s posebnimi potrebami, sklad za organizacijo valete… ter
koliko naj bi bilo teh skladov.
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SKLEP 2:
Svet staršev zbira denarna in druga sredstva, pridobiva sponzorje za v naprej znane potrebe točno
določenega otroka ali potrebo šole za nakup točno določenega pripomočka. SS sodeluje s šolo pri
zbiranju sredstev za pomoč otrokom učencem naše šole pri nakup učnih ali
zdravstvenih pripomočkov.

Ad 3)
a.) plačilo fotokopij
po temeljiti razpravi predlagamo, da se ponovno preuči dejansko potrebo in smiselnost
nakupa vsakega delovnega zvezka posebej. Veliko delovnih zvezkov ob zaključku
šolskega leta ostane nepopisanih in bi bilo mogoče (sploh v času krize) nakup katerega
opustit. Znesek, ki bi ga starši tako privarčevali pri nakupu delovnih zvezkov bi lahko
namenili za kvalitetne fotokopije.
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SKLEP 3/a:
Predsednik SS g. Ljubo Mijatovič bo ponovno preveril pri ravnateljici ga. Jadranki Mihalič
obseg omejitev fotokopiranja učnih listov in drugega učnega gradiva ter v pisni obliki
seznanil vse člane sveta staršev s prejetimi obrazložitvami.
b.) Vprašanja ravnateljici s strani staršev:
1. Zakaj je krožek atletika plačljiva, kdo je izvajalec?
2. Pevski zbor je dvakrat na teden po dve uri, zakaj je prišlo do povečanega števila ur
namenjenih tej dejavnosti? Kdor obiskuje pevski zbor dobi odlično oceno 5.
3. Šport za zdravje naj bo namenjen športnim aktivnostim in ne plačljivim obiskom
športnih prireditev
4. Koliko je še neizkoriščenih kilometrov od družbe Avrigo, koliko jih je bilo za kakšne
namene so bili porabljeni?
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SKLEP 3/b:
SS prosi ga. ravnateljico, da poda pisni odgovor na postavljena vprašanja.
c.) Ponovne pritožbe staršev nad načinom izvajanja pouka in ocenjevanja znanja pri
pouku angleškega jezika v razredih, ki jih poučuje prof. Ljubo Vasić.
Glede na ponovne pritožbe in na zelo slab učni uspeh v lanskem šolskem letu v
razredih, ki jih je učil g. Ljubo Vasić smo v SS upravičeno zaskrbljeni glede kvalitete
pouka. Vsi otroci na naši šoli imajo pravico, da pri pouku dobijo kakovostno podajanje
snovi, ki mora slediti sodobnim trendom poučevanja.
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SKLEP 3/c:
SS prosi ga. ravnateljico, da ponovno in večkrat preveri delo v problematičnih razredih.
d.) Valeta
Glede na dobre izkušnje iz prejšnjih let se strinjamo, da priprava na valeto poteka po
ustaljeni praksi. Le da bi se priprave pričele prej kot v prejšnjih letih in bi tako
organizatorji imeli več časa za pridobivanje sponzorskih sredstev.
Svet staršev je sprejel naslednji
SKLEP 3/d.:
Svet staršev predlaga, da se sponzorska sredstva za organizacijo valete porabijo namensko za valeto; če prispejo na račun prepozno, naj se namenijo za organizacijo valete naslednji
generaciji.
Ob koncu seje sveta staršev je bilo ponovno oblikovano mnenje, da je bil svet staršev
premalo aktiven. Vsi prisotni smo se zavezali, da bomo prispevali vsak po svojih močeh do
boljšega sodelovanja med starši in prav tako med starši in učitelji. Preko elektronske pošte
bomo poskrbeli za dobro prehajanje informacij med člani SS in vsemi starši v obe smeri. SS
naj bi se sestal večkrat in sproti obravnaval tekoče probleme na krajših sestankih. Seje sveta
staršev naj se sklicuje pogosteje na pobudo predsednika ali članov SS.
Seja sveta staršev je bila zaključena ob 18.50 uri.
Zapisala:
Marina Volk Ukmar

Predsednik sveta staršev:
Ljubo Mijatović

