Svet staršev OŠ Srečko Kosovel Sežana
ZAPISNIK
2.SEJE SVETA STARŠEV OŠ SREČKA KOSOVELA Z DNE 18.5.2009

Svet staršev se je sestal v zbornici šole osnovne šole Srečka Kosovela ob 16.15, prisotnih je
bilo 20 predstavnikov razrednih skupnosti (evidenca prisotnosti je priloga zapisnika).
Seje sveta staršev so se udeležili tudi ravnateljica šole, ga. Jadranka Mihalič, pomočnika
ravnateljice, g. Miloš Škapin in ga. Karmen Tavčar ter učiteljice 2-ih razredov, ga. V. Norčič,
ga. V. Perhavec in ga. M. Miklavec.
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 obravnava zapisnika prejšnje seje
2.Nov vzgojni načrt in nova šolska pravila – pregled, dopolnitev, potrditev
3.Razno (pobude, predlogi, tekoča problematika)

Na dnevni red ni bilo pripomb, člani sveta staršev so ga potrdili soglasno.

Ad tč. 1)
Na zapisnik prejšnje seje sveta staršev ni bilo pripomb in je bil potrjen.
Ravnateljica je podala poročilo:
- glede aktivnosti v zvezi s pojavljanjem uši:
šola je zaprosila za sodelovanje zdravstveni dom, katerega patronažna služba je nato
opravila preglede po oddelkih. Nekateri učenci so uši res imeli in so zaradi tega ostali
tudi doma, da so izvedli vse potrebne ukrepe za odpravo uši; stanje se je izboljšalo.
Na začetku prihodnjega šolskega leta bodo učenci (starši) prejeli tudi obvestilo, s
katerim bodo opozorjeni, naj bodo pozorni na pojav uši. Če bo potrebno, bo pregled za
uši ponovno izveden jeseni.
-spletna stran je dopolnjena z datumi preverjanja znanja, ki visijo tudi na hodniku v
šoli, so pa kdaj zaradi ekskurzij, športnih dnevov… potrebni popravki, za kar na šoli
poskrbijo sproti.
Predsednik sveta staršev je predlagal, da se na spletni strani šole datoteka, ki vsebuje
Poslovnik sveta staršev premakne pod zavihek »datoteke«, kot samostojna datoteka.
Ravnateljica je predlog sprejela.

Svet staršev OŠ Srečko Kosovel Sežana
Ad tč. 2)
Pomočnik ravnateljice M. Škapin je predstavil predlog Pravil šolskega reda ter predlog
Vzgojnega načrta.
Z novim šolskim letom 2009/10 se bo tako uporabljal:
-nov Vzgojni načrt
-novo oblikovana Pravila šolskega reda
-nov Pravilnik o vzgojnih opominih
-Hišni red, ki je bil sprejet v lanskem letu.

Vsi našteti dokumenti bodo podlaga za vzgojno delovanje šole.
Po predstavitvi predlogov dokumentov so starši imeli naslednja vprašanja in predloge:
-kje je, če je, predpisana delitev učencev v posamezne razrede, kdaj se izvede
-kdo in kako skrbi za šolske omarice, ali so čiste, ali se v njih hranijo tudi stvari, ki v
šolo ne sodijo in če je temu tako, kdo, kdaj in kako (naj) ukrepa
-kako so varovane garderobe v telovadnici, ker se pojavljajo kraje
-pri vzgojnih ukrepih je nujno dodati ukrep opravičila z namenom, da se povzročitelj
opraviči oškodovanemu
-v vzgojnem načrtu so samo dolžnosti učencev, kje pa so opredeljene dolžnosti
učiteljev (ti morajo biti zgled, pravični, dosledni, spoštljivi do učencev…).

Ravnateljica je s sodelavci odgovorila:
-delitev učencev med razredi ni nikjer zakonsko predpisana oz. opisana, ampak gre za
strokovno odločitev šole, ki je bila sprejeta na podlagi izkušenj, ki tudi potrjujejo
pravilnost izbire. »Na ta način smo razbili neke negativne trende, ki so se porajali v
določenih skupinah. Tako so učenci postali bolj ustvarjalni. To je strokovna
kompetenca šole, pri kateri je šola omejena le s kriterijem spola (v razredu približno
enako deklic kot dečkov) ter s kriterijem področja, iz katerega učenci prihajajo (skupaj
učenci iz istih vasi).“
-za šolske omarice morajo poskrbeti učenci, ki jih imajo v uporabi (v 5-ih razredih
pregledajo omarice skupaj z razredničarko), seveda pa v njih ne sme biti ničesar, kar
vanje ne spada ali je v šoli prepovedano (stara hrana, pirotehnična sredstva, alkohol,
droge, orožje…) Šola lahko ukrepa le v okviru pristojnosti, ki jih ima, sicer pa bi bilo
glede možnosti oz. načina pregledovanja omaric najbolje predhodno pridobiti pravno
mnenje.
-glede varnosti omaric v telovadnici bi bilo najbolje, da bi imeli športno vzgojo vsi
učenci paralelk istočasno, seveda pa je tu težava z urnikom. Navodila o ravnanju v
telovadnici in garderobi učencem posreduje športni pedagog, ki izvaja športno vzgojo
v posameznem oddelku.
-glede dolžnosti učiteljev: šola ima Kodeks obnašanja učiteljev šole, po katerem se
morajo zaposleni ravnati in del tega bo tudi vnesen v nov vzgojni načrt.
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Predstavniki staršev so izoblikovali stališče, da se o pristojnosti pregledovanja šolskih omaric
najprej pridobi pravno mnenje, nato pa tudi poišče mnenja drugih staršev. Ob strinjanju oz.
ugotovitvi potrebnosti pregledovanja omaric, bo ob potrditvi in sprejetju s strani ostalih
organov šole v V. točki Pravil šolskega reda dodano besedilo v smislu:
ob utemeljenem sumu, da učenec v omarici hrani stvari, ki so v šoli prepovedane in
predstavljajo nevarnost za učence in zaposlene, se zaradi zagotavljanja varnosti učencev in
zaposlenih izvede pregled omarice.
Svet staršev je soglasno sprejel naslednji
Sklep 1/2: Svet staršev podpre predlog Pravil šolskega reda in predlog Vzgojnega načrta z
naslednjimi dopolnitvami:
-vzgojne ukrepe se dopolni z ukrepom opravičila povzročitelja oškodovancu
-v predloge dokumentov se vnese oz. v njih navede vse dokumente, po katerih se
morajo ravnati učenci in učitelji oz. zaposleni v šoli.

Tako dopolnjena dokumenta svet staršev predaja naprej v obravnavo svetu šole.

Ad tč. 3)
Predstavnica staršev 2.a razreda ga. Danijela Brcar je v imenu staršev otrok tega razreda
izpostavila vprašanje delitve otrok pred vstopom v 3. razred.
Predvsem bi starši radi odgovor na vprašanji, ali je (predčasna) delitev v skladu z zakonom
oz. kje je delitev sploh formalno opredeljena, ter zakaj se o tem samo šušlja oz. je vse skupaj
bolj v ilegali. Če bodo otroci razdeljeni, bodo na ta način kaznovani pridni otroci...
Ravnateljica je ravno z namenom, da se to razčisti, povabila na sejo vse tri učiteljice 2-ih
razredov.Povedala je, da se sicer o tem na šoli resda pogovarjajo, vendar ni še nič
dokončnega; je pa očitno, da iz šole uhajajo informacije (kar je nekorektno), ki pa so ravno
zaradi preuranjenosti nepravilne. Ker zadeva še ni tako daleč, tudi še ni bil sklican sestanek s
starši. Je pa delitev otrok strokovna odločitev šole,in to ni kazen za ostale otroke, saj šola
zasleduje cilj vzgoja in izobraževanje za vse otroke. Otroci se morajo navajati na različne
vloge, različne ljudi v življenju, socializacija je zelo pomembna.
Učiteljica 2.a razreda Veronika Norčič je dejala, da so otroci v 2.a (skupina je skupaj že iz
vrtca) delavni, zelo marljivi, tudi vodljivi, vendar pa vlada v razredu zelo nezdrava
tekmovalnost, egoizem, prihaja do agresij, medsebojnih žalitev, pripravljenosti za
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medsebojno pomoč praktično ni. Izid sociograma, ki so ga na šoli naredili, je bil presenetljiv,
saj bi 1/2 otrok iz 2.a razreda želela biti v razredu z otroci iz 2.b.
Učiteljica 2.b razreda Vesna Perhavec je povedala, da je predlog za predčasno preoblikovanje
razreda podala zaradi tega, ker se je v tem razredu že od začetka leta skoncentriralo veliko
število različnih težav: veliko učencev dosega višje cilje, učno pomoč imajo 4 otroci, veliko
učencev je v socialni obravnavi.
S strani staršev je prišla pobuda, da se ponovno vzpostavi sodelovanje - komunikacija z
vrtcem pri prehajanju otrok v osnovno šolo, saj vzgojiteljice otroke dobro spoznajo in je
njihova pomoč glede (ne)ujemanja otrok med seboj lahko le dobrodošla.
Svet staršev je soglasno sprejel naslednji
Sklep 2/2: Glede preoblikovanja 2-ih razredov se čimprej izvede roditeljski sestanek, na
katerem se starše seznani s tozadevnimi odločitvami. Ker je delitev -preoblikovanje
razredov strokovna odločitev v domeni učiteljev, o času in potrebnosti preoblikovanja
razredov odločajo le-ti s skladu s svojo stroko.

Starši so imeli še naslednja vprašanja:
–kako je z izbiro izbirnih predmetov: ali obstaja možnost izbire dveh družboslovnih
predmetov (po anketi je obvezno izbrati 1 družboslovni in 1 naravoslovni predmet)
odgovor: pomočnik ravnateljice M. Škapin: v anketi je očitno bila napaka in jo bodo zaradi te
ponovili, saj možnost izbire 2 družboslovnih predmetov obstaja
–ali bo s strani občine za valeto sofinanciran Kosovelov dom in kako bo glede na
nesorazmerje učencev (3 dekleta : 1 fant) organiziran ples
odgovor: ravnateljica J. Mihalič: za sofinanciranje se s predstavniki občine še dogovarjajo; za
ples skrbi plesna učiteljica L. Cerovac
–za CD-je iz šol v naravi učenci ne prejmejo računov, starši tudi niso obveščeni o kalkulacijah
za ekskurzije
odgovor: ravnateljica: za CD-je je izstavljen skupni račun na šolo s strani dobavitelja artikla,
poskrbeli bomo tudi za transparentnost kalkulacij
–v avtomatu za pijačo pri glasbeni trgovini Amadeus je na voljo tudi pivo, tako da imajo do
njega dostop tudi otroci
odgovor: ravnateljica: opozorili bodo skrbnika avtomata.
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Ravnateljica je ob koncu starše obvestila, da so še na voljo sredstva za subvencioniranje šole
v naravi na Rabu. Zainteresirani naj se obrnejo na pedagoginjo ali psihologinjo.
Prisotne predstavnike staršev je ravnateljica še seznanila s pismom mame, ki je bila pred
kratkim na rokometni tekmi v Sežani (domačinke iz ŽRK Sežana) in je bila zelo razočarana
nad dejstvom, da publike – navijačev skoraj ni bilo.
Starši so si bili enotni v mnenju, da je žal enako tudi pri drugih športih, da pa vsem kroji
usodo čas, ki ga je vedno premalo za vse, kar bi radi naredili, obiskali, si ogledali...

Seja sveta staršev je bila zaključena ob 19. uri.

Zapisala:

Predsednik sveta staršev:

Damjana Škapin

Ljubo Mijatović

