ZAPISNIK
4. seje sveta šole z dne 5. 10. 2009. Svet se je sestal na skupni seji s svetom staršev ob 16.30 v
zbornici OŠ Srečka Kosovela Sežana. Sejo je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta šole.
Opravičeno odsotni člani sveta šole:
- Patricija Kavčič
Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje sveta šole in zapisnika prejšnje seje sveta staršev
2. Predlog finančnega načrta šole za dodelitev sredstev s strani Občine Sežana za leto
2010
3. Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole
4. Predstavitev LDN za šolsko leto 2009/10
5. Pobude in pripombe staršev na 1. roditeljskem sestanku
6. Predlog ravnateljice za razpis volitev za dopolnitev članov sveta šole z dvema
predstavnikoma zavoda
7. Vprašanja in predlogi delegatov
Predlagan dnevni red je bil potrjen.

1. točka
Zapisnik prejšnje seje sveta šole je bil potrjen. Prebrala ga je predsednica sveta šole ga. Mojca
Gec.
Zapisnik prejšnje seje sveta staršev je bil sprejet z vprašanjem k zapisniku:
Starši se sprašujejo, zakaj g. Sever ne izstavi računa za CD-je, ki jih pripravi za šolo in učence
(šole v naravi,…).
Starši so predlagali, da se sprejme naslednji
SKLEP: Za vse, kar otroci prinesejo denar v šolo, mora biti izstavljen račun.
2. točka
Predlog finančnega načrta je podala računovodkinja ga. Adrijana Valenčič.
SKLEP: Finančni načrt je bil potrjen z dvigom rok.
3. točka
Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2008/2009 je podala
pomočnica ravnateljice ga. Karmen Tavčar. Poročilo zajema različne vidike dela. Pripravljeno
je bilo sestavljeno na podlagi LDN za preteklo šolsko leto ter na podlagi zaključnih poročil
različnih dejavnosti in strokovnih organov.
SKLEP: Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2008/2009 je
bilo soglasno potrjeno z dvigom rok.

4. točka
Letni delovni načrt za šolsko leto 2009/2010 je predstavila ga ravnateljica Jadranka Mihalič.
Predlog LDN je bil dan v razpravo in sledila so vprašanja delegatov:
-

Ali bi učenci lahko šli, ko se vračajo s ŠVZ, direktno k tečaju angleščine (4. razred –
zadnja ura)?
Odgovor: Učitelj je odgovoren za učence in jih mora pospremiti do šole. Šola je
zakonsko odgovorna za izvedbo VIZ programa.

SKLEP: Člani sveta šole so LDN soglasno sprejeli z dvigom rok.
5. točka
Pobude in pripombe staršev na 1. roditeljskem sestanku, ga. ravnateljica:
4. razred: Urnik šolske zobne ambulante naj bi razširili tudi na popoldanski čas.
Ravnateljica: je klicala na zdravstveni dom . Obljubili so ji, da bodo skušali urediti.
6. razred: Starši so pripravljeni plačati višjo ceno za kvalitetnejšo hrano. Kadar je jogurt,
otroci ne dobijo druge pijače. Starši želijo, da se poskrbi za dovolj tekočine.
Ravnateljica: Šola je postavila visoka merila glede kakovosti zdrave prehrane. Poskrbljeno bo
tudi za napitke. Sodexu preteče pogodba, zbiramo ponudbe. Skupaj s starši bomo izbrali
najboljšega ponudnika.
Kje učenci lahko čakajo za razne dejavnosti?
Ravnateljica: V knjižnici, večnamenskem prostoru.
Preventivni ukrepi za novo gripo:
Ravnateljica: Poostreno čiščenje,čiščenje kljuk tudi z razkužilom. Drugih navodil s strani
Ministrstva za šolstvo za enkrat še nismo prejeli. Učitelji spodbujajo učence k pogostemu
umivanju rok.
8. razred: Na spletni strani šole naj se objavi:
- GU učiteljev v dopoldanskem času
- razpored pisnih ocenjevanj
- podatki naj bodo objavljeni tako, da bodo hitro vidni in dosegljivi
- jedilnik šolske prehrane za en oziroma dva tedna
- ali bodo pripravljene dovolilnice za učence, ki jedo izven šole
Ravnateljica: Vse navedeno smo že uredili.
9. razred: Avtobus Ponikve Kazlje vsak dan zamuja zaradi obračališča. Prihaja ob 8.00 ali
celo kasneje.
Ravnateljica: Je že uredila.
Starši so pripomnili, da fundacija Pismo srca ne da štipendije, gre le za nagrado v enkratnem
znesku. Zaradi tega učenec izgubi možnost za kakšno drugo vrsto štipendije.
Drugih vprašanja ali pripomb starši niso imeli.

6. točka
Po novem mora biti v svetu šole 5 delegatov zavoda (šole).
SKLEP: Čim prej se evidentira kandidate in izvede postopek za imenovanje dodatnih članov
sveta šole.
7. točka
Delegati niso imeli vprašanja in predlogov. Predsednica sveta šole Mojca Gec se je zahvalila
za pozornost in zaključila sejo.
Seja je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:
Smiljana Pavletič

Predsednica sveta šole:
Mojca Gec

