Svet staršev OŠ Srečko Kosovel Sežana
ZAPISNIK
1. SEJE SVETA STARŠEV OŠ SREČKA KOSOVELA Z DNE 23.3.2009

Svet staršev se je sestal v zbornici šole osnovne šole Srečka Kosovela ob 16.30, prisotnih je
bilo 16 predstavnikov razrednih skupnosti (evidenca prisotnosti je priloga zapisnika).
Seje sveta staršev se je po 1. točki dnevnega reda udeležila tudi vabljena ravnateljica šole, ga.
Jadranka Mihalič.
Sejo sveta staršev je vodil predsednik sveta staršev Ljubo Mijatović, ki je ob začetku seje ugotovil
sklepčnost in predstavil dnevni red.
Dnevni red:

1. Pregled in sprejem poslovnika Sveta staršev OŠ Srečko Kosovel
2. Razno (pobude, tekoča problematika)

Na dnevni red ni bilo pripomb.
Ad tč. 1)

Predsednik sveta staršev je kratko povzel vsebino poslovnika, s poudarkom, da bo obveščanje
o delovanju sveta staršev potekalo preko zapisnikov sej, ki bodo izobešeni na oglasni deski
šole ter na šolski spletni strani.
Ker na poslovnik ni bilo pripomb, je svet staršev soglasno sprejel naslednji sklep:

Sklep 1/1: Sprejme se Poslovnik Sveta staršev Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana.

Ad tč. 2)
Predstavniki razredov so izpostavili naslednje probleme:
-

po zimskih šolskih počitnicah so se na šoli oz. v 1. triadi spet pojavile uši. Ker se ta problem
ponavlja že zelo dolgo, je temu potrebno posvetiti več pozornosti oz. ukrepati bolj
učinkovito, tudi s povabilom zdravstveni službi, naj pomaga pri vzpostavitvi takih ukrepov, ki
bodo to nadlogo zatrli, saj gre pri tem tudi za ohranjanje zdravja otrok.

Ravnateljica je potrdila, da so uši na žalost res v šoli prisotne že vrsto let, vendar to ni več
problem umazanih glav, kot je bil nekoč, saj gredo uši tudi na čiste glave. Da pa je potrebno,
da starši redno in skrbno pregledujejo lasišča svojih otrok in – če je potrebno – ukrepajo s
sredstvi, ki so na voljo v lekarnah.

Svet staršev OŠ Srečko Kosovel Sežana
Reševanje problema bo potekalo na naslednji način:
Ø
Ø
Ø
Ø

-

ravnateljica se bo pogovorila z razredničarkami
otroci bodo ponovno dobili obvestila o pojavu uši ter o navodilih za ravnanje
šola bo k sodelovanju povabila zdravstveno službo
ravnateljica bo o poteku ukrepov obveščala predsednika sveta staršev.

spletna stran šole premalo informira, nekatere zadeve niso ažurirane (npr. zapisi sej). Zakaj
na strani tudi ni datumom pisnih preverjanj? Kdo za spletno stran skrbi?

Ravnateljica je pojasnila, da so si nekaj vsebin razdelili po aktivih, »stalne« teme pa postavlja
in ureja šolski računalničar. Sicer pa so na šoli v dilemi, ali imajo datumi pisnih preverjanj
sploh svoje mestu na spletu ali pa je to strokovna zadeva, ki na splet ne spada. Nekatere šole
te datume na spletu imajo, druge pa ne.

V razpravi se je razvilo mnenje staršev, naj se na spletno stran uvrstijo tudi datumi
preverjanj .
Ravnateljica je pobudo sprejela, ostala obvestila (o športnih dnevih, raznih drugih aktivnostih)
bodo učenci prejemali ali v pisni obliki (sporočila) ali preko obveščanja po šolskem ozvočenju.

Ravnateljica je svet staršev še seznanila, da je v pripravi nov vzgojni načrt, ki bo v obravnavo
oz. pripombe, dopolnitve posredovan tudi svetu staršev. Po tem vzgojnem načrtu bo (poleg še
vedno obstoječih administrativnih kazni) za vsakega otroka, ki bo kršil šolska pravila, skupaj
z razrednikom, starši in svetovalno službo oblikovan individualni program; učenci bodo
morali opraviti tudi koristno delo.
Šola gre pri tem v smeri mediacije, pri čemer bo morala usposobiti učitelja-mediatorja,
naslednja stopnja pa je tudi vrstniško posredovanje.

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 18. uri.

Zapisala:
Damjana Škapin

Predsednik sveta staršev:
Ljubo Mijatović

