ZAPISNIK
11. (skupne) seje sveta šole in sveta staršev z dne 6. 10. 2011. Delegati obeh svetov so se
sestali v zbornici šole ob 16.30 uri.
Sejo je vodila ga. Mojca Gec, predsednica sveta, ki je predlagala sledeči DNEVNI RED.
Prisotnost je vodena na listi prisotnosti.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika seje sveta šole in sveta staršev
2. Rebalans finančnega načrta 2011
3. Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2010/2011
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012
5. Razvojni načrt šole za leto 2011-2016
6. Pobude in pripombe staršev na 1. roditeljskem sestanku
7. Predlogi in dopolnitve sprememb in Vzgojnega načrta šole in Pravil
šolskega reda
8. Vprašanja in predlogi delegatov
9. Razno
Vsi prisotni so se strinjali z dnevnim redom, ki ga je predstavila ga. Mojca Gec.
1. točka
Zapisnika seje sveta šole in sveta staršev sta bila potrjena.
Predsednica sveta je pozvala ravnateljico, da obrazloži problematiko, izpostavljeno na
predhodni seji sveta staršev. Mama petošolca navaja, da je zmanjkalo nekaj malic za učence,
ki so šli na izlet v Bistro. Razen tega so bile žemlje različno velike in salame v njih različne.
Učenci svojih malic niso imeli, ker so starši podpisali, da dobijo otroci malico v šoli in druge
hrane ni potrebno jemati s seboj. Mama navaja, da se tak problem ni pojavil prvič.
Ravnateljica odgovarja: Nesporazum je bil usklajen s komisijo za šolsko prehrano in vodjo
Sodexa.
2. točka
Rebalans finančnega načrta za leto 2011 je predstavila ga. Adrijana Valenčič.
SKLEP: Rebalans finančnega načrta za leto 2011 so delegati sveta šole potrdili z dvigom rok.
3. točka
Poročilo je podala pomočnica ravnateljice ga. Karmen Tavčar. Poročilo zajema učni uspeh za
šolsko leto 2010/2011 na centralni šoli in na podružnični šoli v Lokvi, primerjavo uspeha s
preteklimi šolskimi leti, vzgojne ukrepe, predstavitev NPZ in primerjavo po letih ter rezultate
tekmovanj.
Ravnateljica je odgovorila na vprašanje, zastavljeno na začetku seje, glede slabših rezultatov
NPZ pri SLO:
1. pomanjkljivo znanje učencev, ki jim materinščina ni slovenščina
2. visoka pričakovanja znanja slovenščine na državni ravni

3. v bodoče se bo pogosteje preverjalo znanje učencev
Na vprašanje delegatke sveta staršev, kakšen je bil % učencev migrantov pri NPZ-ju, je
ravnateljica podala analizo NPZ-ja , ki so jo pripravile učiteljice SLO in dodala, da bomo do
naslednjega sveta staršev analizo dopolnili s številom migrantov, ki so opravljali NPZ v 6. in
9. razredu pri materinščini. Soglašala je z mnenjem staršev, da so bili testi prezahtevni na
državnem nivoju.
Ga. Karmen Tavčar, pedagoginja in pomočnica ravnateljice je pojasnila, da bo o težavnosti
testov odločala komisija na državni ravni.
SKLEP: Poročilo o uresničevanju programa življenja in dela šole za šolsko leto 2010/2011 je
bilo soglasno sprejeto z dvigom rok.
4. točka
LDN za šolsko leto 2011/2012 je predstavila ga. ravnateljica Jadranka Mihalič. Člani sveta
šole so letni načrt sprejeli, člani sveta staršev si ga lahko ogledajo na spletni strani šole. Ga.
ravnateljica je predstavila glavna področja LDN. Poudarila je spremembo pri finančnem
planu LDN. V skladu z okrožnico MŠŠ v letošnjem šolskem letu ne bomo prejeli nikakršnih
sredstev za izobraževanje učiteljev in nabavo didaktičnega materiala. Tako bomo v tem
šolskem letu nabavljali le nujno opremo in učila iz nerazporejenih sredstev preteklih šolskih
let. Tudi s strani občine so se nam sredstva za materialne stroške občutno zmanjšala- za več
kot polovico.
V šolskem letu 2011/2012 vodimo e-dnevnik in e-redovalnico. O uporabi e-redovalnice s
strani staršev je povedala, da jo bodo dobili v uporabo, ko bomo programe vzpostavili. To pa
je dolgotrajni proces, saj bomo vsakemu izmed staršev dodelili svojo šifro.
Ga. ravnateljica je še poudarila nekatere stvari iz letnega delovnega načrta:
- urnik v oddelkih PB je podaljšan do 16.30.
- v letošnjem šolskem letu bo potekal celoletni projekt »Bonton? Ja, prosim« v okviru
dneva šole.
- podrobneje je predstavila projekt e-šolstvo, obvestila starše, da se bo šola vključila v
akcijo »Očistimo Slovenijo« in povedala, da se v letošnjem š. letu zaradi nezanimanja
učencev in zaradi visoke prijavnine ne bomo vključili v projekt ŠKL.
Predstavila je še ostale aktivnosti iz LDN.
Vprašanje delegata:
- Kje so spletne učilnice?
Odg.: Učitelji učencem posredujejo ključ do dostopa e-učilnice.
- Ali urnik govorilnih ur na spletu drži?
Odg.: V prvem mesecu se govorilne ure še usklajuje, sedaj pa urnik govorilnih ur drži.
SKLEP: LDN za šolsko leto 2011/2012 je bil soglasno sprejet z dvigom rok.
5. točka
Razvojni načrt šole za leto 2011-2016 je predstavila ga. ravnateljica. Vprašanj ni bilo. Bila je
izrečena pohvala in vzpodbuda za uspešno realizacijo razvojnega načrta. Delegati obeh
svetov so načrt podprli.

6. točka
Pobude in pripombe staršev na 1. roditeljskem sestanku:
1. razredi: ni bilo pripomb
2. razredi:
- Pripomba na gledališki abonma, da naj bo raje manj predstav in te kvalitetnejše.
Odg.: Ga. Miranda Novak je predstavila ponudbe gledališkega abonmaja. Izmed danih
ponudb bi izbrali ponudbo, ki bi vključevala tri dobre prestave + 2 drugi(ena je filmska) za
ceno 23 €. Znesek bi učenci lahko poravnali v dveh obrokih, kar bi bilo sprejemljivo za vse
otroke. Članica sveta šole Smiljana Pavletič je predlagala, da bi v abonma lahko vključili
tudi lokalne gledališke skupina (npr. Veliki čeveljčki).
- Koriščenje prostih kilometrov za znižanje cene prevozov.
Odg.: Ravnateljica je obrazložila, kako koristimo proste kilometre, ki so namenjeni šolam in
društvom v občini v skupnem znesku. Proste km koristimo za daljše prevoze v sklopu
projektov in ekskurzij. Za koriščenje le- teh na Občino posredujemo ustrezno vlogo. To bomo
storili tudi letos.
- Možnost odjave prehrane, ko otrok zboli med poukom.
Odg.: Po zakonu smo dolžni dopoldansko malico odjaviti do 8. ure, za kosilo in popoldansko
malico pa bomo, na predlog staršev, odjave sprejemali do 10. ure.
- Želeli bi več igrač v razredu.
Odg.: Nabavili jih bomo v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi.
3. razred:
- Nekaj pripomb glede prehrane. To vprašanje so želeli starši preskočiti.
4. razred:
- Urnik interesne dejavnosti italijanščine se prekriva z urnikom ARE.
Odg.: Ga ravnateljica je poudarila, da smo po zakonu dolžni in odgovorni izvajati šolske
dejavnosti, glede zunanjih interesnih dejavnosti pa naj se starši o urnikih dogovarjajo izven
šole.
- Pritožbe staršev učencev vozačev na obnašanje šoferjev in prehitro vožnjo le-teh, hitra
obračanja.
- Mame učenk, ki se vozijo na relaciji Ponikve, se že več let pritožujejo nad voznikom
avtobusa.
Odg.: Ravnateljica je povedala, da smo že večkrat ukrepali in da smo posredovali pripombe
avtoprevozniku Avrigo. Odgovorni na Avrigu je povedal, da jim morajo posredovati natančno
dan, uro in relacijo, na kateri vozi šofer, nad katerim imajo pripombe.
Podružnica Lokev:
- pripombe glede ukinitve pevskega zbora, premalo prijavljenih.
Odg.: Pevski zbor v Lokvi bo kljub malemu številu prijavljenih sprejel eden izmed učiteljev
naš šole.
5. razred: ni bilo pripomb
6. razred:
- Ali bi se dalo odhode popoldanskih avtobusov zamakniti, da bi vozači lahko v miru pojedli
kosilo?
Odg.: G. Škapin je pojasnil, da se urnik odvozov lahko spremeni samo za vozače iz Povirja.
Dežurni učitelji bodo pri kosilu omogočili vozačem, da pridejo prej na vrsto pri kosilu.
- Spletna stran šole naj bi bila bolj ažurno urejena.
Odg.: Pripomba se je nanašala na začetek šolskega leta, ko še ni vseh podatkov. Za naprej pa
bomo pazili na to. Odgovorni računalnikar skrbi za ažurnost spletne strani.
- Starši predlagajo, da bi bila sporočila staršem sestavljena iz dveh delov, prvi z informacijami
ostane staršem, drugi s podpisom staršev vrnejo šoli.

- Obvestila naj bi se pošiljala v e-obliki. S tem se vsi delegati niso strinjali.
- Obvestila naj bi se staršem posredovala vsaj en teden prej.
Odg.: Ga. ravnateljica je odgovorila, da bodo informacije v bodoče tako pripravljene in
objavljene na spletni strani šole.
- Učenci predmetne stopnje nagajajo mlajšim dečkom, ko gredo v stranišče, zato se temu raje
izogibajo.
Odg.: Nadlegovani učenci naj nemudoma to povedo dežurnim učiteljem oz. razrednikom, ki
bodo ustrezno ukrepali.
- Starši pričakujejo informacije o cepljenju deklic proti HPV virusu.
Odg.: G. Škapin je povedal, da bo imela dr. Mugoševa sestanek glede cepljenja.
7. razred
- Starši so izrazili željo, da bi jim bila dana možnost odjave malic preko e-pošte.
Odg.: Ravnateljica je povedala, da bo v naslednjem šolskem letu vzpostavljen program, ki bo
to omogočal. Možno je, da bo ta program plačljiv. Svet staršev in svet šole je informirala, da
se bo v skladu z rastjo cen živil z januarjem cena kosil in popoldanske malice podražila za
4%; to pomeni, da bo kosilo dražje za 10 centov, popoldanska malica pa za nekaj centov
manj.
- Dopolnilni in dodatni pouk naj bi bila bolj enakomerno razporejena, zlasti pred testi naj bi
bilo več dopolnilnega pouka.
Odg.: Razredniki bodo strokovno presodili in uskladili ure dodatnega in dopolnilnega pouka.
8. razred.
- Starši se ne strinjajo z uvedbo plastenk za pitje filtrirane vode.
- Pogrešajo obvestila na spletni strani šole.
- Pripombe nad redarko in nad parkiranjem pred šolo.
Odg.: Ravnateljica je odgovorila, da šola ni kompetentna za urejanje redarske službe na
parkiriščih in starši naj se obrnejo na pristojno službo na Občini. Apelirala ja na delegate, da
naj ozaveščajo ostale starše, naj ne parkirajo na šolskih parkiriščih, ker ovirajo promet, ampak
naj otroke le odložijo, obrnejo in zapustijo parkirišče
- Starši predlagajo najave na tedenske govorilne ure pri učiteljih, ki v oddelku poučujejo.
Odg.: Učitelji že sedaj poskrbijo v smislu, da ne bi starši preveč čakali, da se dogovorijo le z
nekaj starši za individualno govorilno uro.
- Starši so bili enotnega mnenja, da bi bila zapornica pri Karsiki spuščena, šoferji avtobusov
naj bi uporabljali daljince.
Odg.: Parkirišče uporabljajo tudi drugi uporabniki: Karskika, dovozi v kuhinjo, Elektro
Sežana, dovozi staršev, dovozi šolskih avtobusov… V kolikor bi zapornice delovale, bi morali
starši obračati na cesti in bi bilo to nevarno. Veliko število daljincev pa je tudi za šolo
predraga naložba.
- Učitelji različnih dejavnosti naj bi opravičili učence sami, ko so zaradi dejavnosti odsotni
od pouka .
Odg.: Nekateri učitelji to že počno in tudi ostali bodo opravičevali učence razrednikom, ko
bodo le-ti odsotni pri pouka zaradi drugih dejavnosti.
- Nekateri starši so imeli pripombe na pouk kemije in angleščine. Ravnateljica je dejala, da se
je z učiteljicami pogovorila in da se je učiteljica KEM tudi že z učenci in razredničarkami
pogovorila.
- Na vprašanje, ali bo v letošnjem šolskem letu izbirni predmet italijanščina, je razredničarka
povedala, da se l- ta ne izvaja, ker ni bilo interesa s strani učencev.
9. razred
- Učence naj bi bolj spodbujali k temu, da si medsebojno pomagajo,

- Nekateri starši so izrazili željo, da bi bili prisotni pri razgovorih s psihologinjo ob
usmerjanju v srednje šole, drugi pa so bili mnenja, da je treba zaupati v njihove prave
odločitve.
Odg.: Psihologinja je vedno pripravljena in dostopna za razgovore, v kolikor jo starši
potrebujejo in smatrajo to za potrebno.
- Predlagajo, da bi učence večkrat pohvalili, povedali pozitivne stvari o njih.
- Izogibati bi se morali kolektivnim grajam.
Odg.: Apelirali bomo na učitelje, da za dobro opravljeno delo in učenje, učence večkrat
pohvalijo.
- Članica sveta staršev je pojasnila, zakaj je bila pripomba glede organiziranega prevoza
učencev (pri interesni dejavnosti) v Pivko. Učenci so šli brez spremstva polnoletne osebe.
Odg.: Vodstvo šole o tem ni bilo obveščeno. Ravnateljica je poudarila in zahtevala, da jo
morajo starši v takih primerih takoj obvestiti, da bo lahko pravočasno ukrepala
2. točka
Predlogi in dopolnitve morebitnih sprememb Vzgojnega načrta šole in Pravil šolskega reda.
Predstavila ga. Mojca Gec. Pojasnila je, da se zadrževanje učencev med poukom in po pouku
po Sežani s strani učiteljev ne da več nadzirati, ker ugotavljamo, da se ta problem širi med
učenci.
Ravnateljica je predlagala, da svet staršev da soglasje, da na šoli nismo odgovorni za učence,
ki med šolskimi dejavnostmi do odvoza zadnjega šolskega avtobusa samovoljno zapustijo
šolske prostore. Starši so se s predlogom strinjali in oblikovan je bil spodaj navedeni sklep.
SKLEP: Za morebitne posledice nedovoljenega odhoda učencev iz šole v času pouka in
ostalih šolskih dejavnosti (to je do odhoda zadnjega šolskega avtobusa) prevzemajo
odgovornost zanje starši.

3. točka
Drugih vprašanj in predlogov staršev ni bilo.
4. točka
Pripomba na domačo nalogo v podaljšanem bivanju.
Vprašanje: Koliko časa traja učna ura?
Odg.: Učna ura traja 50 min oz. v prvem razredu nekoliko manj. Učenci naj bi praviloma v
PB opravili tudi domačo nalogo. Zaradi individualnih potreb učencev in narave dela v PB pa
vedno vsi učenci tega ne uspejo.
Predlog: Izvedli naj bi roditeljski sestanek za starše učencev podaljšanega bivanja.
Seja je bila zaključena ob 20.30

Zapisnikar :

Sejo je vodila:

Barbara Škabar

Mojca Gec, predsednica sveta šole

