Osnovna šola Pivka
Prečna ulica 3
6257 PIVKA
ZAPISNIK
sestanka Sveta staršev, ki je bil dne 29.9.2015 ob 18:00 uri v biološki učilnici v
Osnovni šoli Pivka
Prisotni : ga. Alenka Tomšič, ravnateljica Osnovne šole Pivka,
ga. Klara Gardelin, pomočnica ravnateljice za vrtec in
29 članov Sveta staršev oz. njihovi namestniki (glej listo prisotnosti)
Ga. ravnateljica je po uvodnem pozdravu navzoče seznanila z določili 66. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št.
12/1996, 23/1996, 22/2000, 64/2001, 101/2001, 108/2002, 79/2003, 34/2003,
65/2005, 129/2006, 118/2006, 36/2008, 58/2009, 64/2009, 65/2009, 20/2011,
40/2012, 57/2012, 2/2015 in 47/2015), ki opredeljuje Svet staršev, njegovo sestavo,
določanje članov ter njegove naloge in pristojnosti.
Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika seje z dne 16.6.2015
2. Realizacija Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015
3. Predstavitev Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2015/2016
4. Poročilo o vzgojno-izobraževalni problematiki
5. Pobude in predlogi
6. Izvolitev članov sveta šole
Prisotni člani Sveta staršev so se strinjali s predlaganim dnevnim redom.
Ad1) Ga. ravnateljica je prebrala zapisnik seje Sveta staršev z dne 16.6.2015.
Zapisnik je obravnaval:
- soglasje sveta staršev za skupno nabavno ceno delovnih zvezkov in učnih
gradiv za 2015/16
- načrtovanje za šolsko leto 2015/16 in spremembe Zakona o OŠ
- vzgojni načrt in šolski red ter predloge za dopolnitev
- pobude in predloge staršev
Prisotni člani Sveta staršev so se z vsebino zapisnika strinjali.
Sklep k točki 1: Potrjen je bil Zapisnik seje z dne 16.6.2015.
Ad2) Najprej je ga. Tomšič predstavila realizacijo letnega načrta za Osnovno šolo
Pivka za šolsko leto 2014/2015.
Glavni poudarki: Realizirana je bila investicija v energetsko sanacijo predmetnega dela
osnovne šole ter stare telovadnice. Ker so se dela zavlekla v prvi teden septembra in
izvajanje pouka v učilnicah še ni bilo mogoče, so bili v prvem tednu novega šolskega
leta organizirani športni in naravoslovni dnevi ter ekskurzije.
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Kadrovska struktura zaposlenih je bila ustrezna. Pri realizaciji Letnega načrta večjih
težav ni bilo, realiziran je bil tako obvezni kot razširjen in nadstandardni program. Šola
je v preteklem šol. letu gostila občinski in regijski otroški parlament. Učni uspeh je bil
dober, učenci so na tekmovanjih dosegli številna bronasta, veliko srebrnih ter malo
manj zlatih priznanj. Slabši od pričakovanih so rezultati NPZ v 6. in 9. razredu,
predvsem iz razloga, ker učenci nimajo motivacije, ker se rezultati nikjer ne upoštevajo.
Težav z obnašanjem učencev na ekskurzijah, izletih, obiskih predstav ni. Nekaj
učencem so bili izrečeni vzgojni ukrepi v obliki ustnih in pisnih opominov. Pojavile so
se oblike spletnega nasilja ter posledično neljubega dogodka med dvema učencema,
od katerih je bil eden težje poškodovan. Pojavile so se tudi oblike nasilja v družini.
Izobraževanje zaposlenih poteka v okviru razpoložljivih sredstev, izvedene so bile
hospitacije po programu, na šoli je nekaj študentk opravljalo prakso.
Šolska svetovalna služba (pedagoginja, psihologinja, specialna pedagoginja ter
logopedinja iz CKSG Portorož) je sodelovala v učnem delovnem procesu in izpolnila
zastavljene cilje ter reševala nastale situacije tudi ob sodelovanju staršev in vseh
vpletenih.
Ga. Gardelin (pomočnica ravnateljice za vrtec) je v nadaljevanju predstavila realizacijo
Letnega delovnega načrta 2014/2015 za vrtec. Tudi v primeru vrtca se končuje
energetska sanacija enote Mavrica, dela so se zavlekla, upajo, da se bodo s
12.10.2015 končno preselili v svoje prostore. Trenutno trije oddelki druge starostne
skupine gostujejo v osnovni šoli (dva sta združena v telovadnici, eden je v učilnici), dva
oddelka sta v enoti Vetrnica. Občina je soglašala z začasnim izpisom od 1.7. do
11.10.2015. Ga. pomočnica ravnateljice se je staršem zahvalila za potrpežljivost.
Tudi v vrtcu so bile realizirane vse zastavljene naloge iz Letnega načrta 2014/2015.
Kadrovska struktura je ustrezna, s strani občine imajo odobrena sredstva za zaposlitev
študentk, ki so v pomoč. Vedno boljše je sodelovanje s starši ter tudi med posameznimi
oddelki (strokovnimi delavkami posameznih oddelkov).
Izobraževanje zaposlenih poteka v okviru razpoložljivih sredstev, izvedene so bile
hospitacije po programu, v vrtcu je nekaj dijakinj in študentk opravljalo prakso.
Med letom se je sprostilo nekaj mest v posameznih oddelkih, tako da so bili med letom
v vrtec vključeni vsi otroci, ki so oddali vloge. S pomočjo strokovnih delavk šolske
svetovalne službe so reševali probleme in poskrbeli za čim boljšo vključitev otrok
tujcev, ki slovenskega jezika sploh ne poznajo in/ali razumejo.
Sklep k točki 2: Predstavljena in obravnavana je bila Realizacija Letnega
delovnega načrta za šolsko leto 2014/2015.
Ad3) Ga. ravnateljica je predstavila Letni delovni načrt za šolsko leto 2015/2016.
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V tem šolskem letu je število oddelkov na šoli 20 oz. 2 manj kot preteklo leto, a število
učencev se je zmanjšalo samo za 5. Posledično je zaradi tega tudi manj sredstev s
strani Ministrstva za šolstvo in šport.
V tem šolskem letu bi radi izvedli nekaj izmed želenih investicij, ki pa ni nujno, da se
bodo uresničile glede na veliko investicijo v preteklem šol. letu: sanacija sanitarij v stari
telovadnici in na predmetni stopnji, požarne stopnice, prenova opreme v gospodinjski
učilnici, oprema v razredih, brezžično omrežje, didaktični material, zvočna izolacija na
vratih v Skalo, IKT oprema.
Kadrovska sestava je ustrezna, vsi učitelji imajo ustrezno izobrazbo, izjema je samo
nadomeščanje daljših odsotnosti, ko učni program izvajajo učitelji, ki za predmet niso
šolani. Vsi učitelji imajo povečan normativ.
Neobvezni izbirni predmet se letos uvaja tudi v 5. razredu, medtem ko v 7. in 8.
razredu zanimanja za neobvezni izbirni tuj jezik ni.. Kot običajno je načrtovan tako
obvezni kot razširjeni in nadstandardni program. Del programa se lahko tudi še
spremeni oz. prilagodi.
Razširjen program obsega:
- podaljšano bivanje se realizira skladno z navodili Ministrstva (iz 5 skupin takoj
po koncu pouka se postopoma, ko učenci odhajajo domov preide na 2),
- v jutranje varstvo, ki je namenjeno 1. razredu, sprejmejo vse, ki ga potrebujejo,
- dodatni pouk, ki je namenjen uspešnim učencem, ki se v okviru tega pripravljajo
na tekmovanja,
- dopolnilni pouk, za katerega bi si želeli, da je bolje obiskan
- ponujenih je veliko število interesnih dejavnosti, katerih urniki se še usklajujejo
- zimska in letna šola v naravi ter tedni v CŠOD
Projekti se nadaljujejo vsi, ki so bili že v preteklem letu, izpadel je le projekt Evropska
vas, sta pa tudi dva nova projekta mednarodnega sodelovanja med šolami. Potekal bo
program Vzgoja za zdravje, ki ga bo izvajala medicinska sestra iz ZD Postojna, in sicer
po dve uri za vsak oddelek. Varnost v prometu se izvaja v sodelovanju s Policijo,
novost je ta, da tudi drugošolci nosijo rumene rutke.
Tudi letos se bodo učenci udeleževali različnih tekmovanj.
Roditeljski sestanki so načrtovani na začetku leta (že realizirani) ter v februarju,
staršem so na voljo govorilne ure. Povabljeni pa bodo tudi na predavanja zunanjih
strokovnjakov.
V okviru Šolskega sklada, ki je namenjen financiranju nadstandardnega programa ter
delno tudi subvencioniranje dejavnosti otrok v socialni stiski, načrtujejo izvedbo
dobrodelnega koncerta, predvidoma v marcu 2016.
Ga. pomočnica ravnateljice za vrtec je predstavila poudarke iz Letnega načrta za
šolsko leto 2015/2016 za vrtec.
Glavni poudarki so:
- Gibanje – Mali Sonček – nadaljevanje iz preteklega leta, obseg primeren
starosti otrok; sodelovanje s starši in družinami
- Varno s soncem – ozaveščanje o varnem bivanju na prostem
- Lutkovni abonma (za vrtec in prvo triado osnovne šole za Pivko in Košano);
letos bodo z izbiro izvajalca pričeli po vrnitvi v prostore enote Mavrica. Zaradi
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težav z obnašanjem (otrok in spremljevalcev) v preteklem letu so izdali letak s
priporočili.
- Urejena je vrtčevska knjižnica (popis materiala in vnos v rač. evidenco).
- Počitek in spanje otrok v vrtcu.
Glavna rdeča nit letošnjega leta je Spoznavanje kulturne dediščine – na vseh področjih
življenja in bivanja..
V letošnjem letu so lahko vključili vse otroke, ki so dali prijavo za vrtec in to brez
komisije za sprejem otrok v vrtec. Trenutno je še nekaj prostih mest v prvem in drugem
starostnem obdobju. V prvem starostnem obdobju so sicer trije otroci na čakalni listi
vendar še niso izpolnili starostnega pogoja za vključitev, so pa prednostno vpisani v
Košano.
Sodelovali bodo z Društvom upokojencev Pivka, na pobudo staršev bodo organizirali
tečaj angleškega jezika za predšolske otroke.
Potrebno bo očistiti in urediti okolico enote Mavrica - čutna pot.
Tako v šoli kot v vrtcu so predvidene hospitacije ter opravljanje prakse dijakov in
študentov, ki se izobražujejo za pedagoške poklice.
Sklep k točki 3: Predstavljen in obravnavan je bil Letni delovni načrt za šolsko
leto 2014/2015.
Ad4) Ga. ravnateljica je predstavila poročilo o vzgojno izobraževalni problematiki.
Ravnali so se po pravilih zapisanih v Šolskem redu OŠ Pivka in Hišnem redu. Pokazalo
se je, da Vzgojni načrt deluje. Na splošno je bilo manj vzgojnih težav kot v preteklem
obdobju. Tisti učenci, ki imajo težave na vzgojnem področju, so obravnavani še v
zunanjih institucijah oz. imajo odločbo o usmerjanju in so opredeljeni kot otroci s
posebnimi potrebami. S strokovnim pristopom in s sodelovanjem staršev te učence v
šoli obvladujejo.
Sicer so se ukvarjali z dvema razredoma, v katerih je prevladovala neugodna šolska
klima. Sodelovali so s starši, naredili so individualni vzgojni načrt za oba razreda.
Obravnava se – vsaj tako kaže – obrestuje, učenci so pri pouku manj moteči.
Starši so bili pozvani k pogovoru z otroki glede obnašanja na javnih površinah, o nasilju
na spletu,….
Sklep k točki 4: Predstavljeno in obravnavano je bilo poročilo o vzgojno
izobraževalni problematiki.
Ad5) S strani staršev so bile že na roditeljskih sestankih podane različne pobude in
predlogi, med drugim:
o Šolska prehrana; pogosto odstopanje napisanega jedilnika in jedilnika v
realnosti, pogosto ponavljanje jedi oz. menijev. Ga. ravnateljica je predstavila
analizo živil, ki so bila na jedilniku in njihovo pogostost (pripravila strokovna
delavka, odgovorna za šolsko prehrano). Težava je tudi v daljši odsotnosti
enega izmed kuharjev. Pobuda iz tretjega razreda glede sestave sendvičev.
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o Tekmovanja:
- Razširitev Cankarjevega tekmovanja tudi na 3. razred
- Poiskati možnost zagotovitve sredstev za tekmovanje Kengurujček tudi v 3.
razredu - gre za del nadstandardnega programa, ki se ga lahko zaračuna
staršem
o Pevske vaje med poukom – predstavljena je bila analiza odsotnosti učencev od
pouka, ki jo je pripravila vodja pevskega zbora OŠ Pivka; pred tekmovanji
(pevski zbor sodi po kvaliteti v vrh pevskih zborov OŠ v Sloveniji) naj bi učenci
v celem šolskem letu manjkali 11 ur. Minimalni odsotnosti se skoraj ne da
izogniti. Poiskane bodo še druge možnosti.
o Kriterij ocenjevanja pri športni vzgoji; učenci, ki se ob šoli ukvarjajo z več
športnimi aktivnostmi naj bi imeli višje ocene – podana obrazložitev.
o Prevoz učencev v Selce – predlagan je bil malce kasnejši odhod avtobusa v
Selce; vozni red velja še to in naslednje šolsko leto.
o Pobuda staršev iz Šmihela, da bi imeli prvošolci, ki to želijo, pouk neobveznega
izbirnega prvega tujega jezika, čeprav številčno ne zadoščajo za samostojno
skupino in predlog za postavitev ležečih policajev za umirjanje prometa pred
šolo. Ravnateljica je povedala, da so s prevozom učencev s šolskim kombijem
omogočili pouk tujega jezika na matični šoli in da bo predlog o ležečih policajih
posredovala Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
Sklep k točki 5: Ga. ravnateljica in kolektiv zaposlenih naj prouči pobude in
predloge ter poskusi poiskati ustrezne rešitve.
Ad6) Ga. ravnateljica je prisotne seznanila, da je predstavnikom staršev, ki so člani
Sveta šole, poteklo članstvo (zaključek šole, prehod iz podružnične šole na matično
šolo, po lastni želji)in da je potrebno imenovati nove člane. Sestava mora biti taka, da
predstavljajo matično šolo, podružnice in vrtec.
Predlagani so bili naslednji kandidati:
- Predstavnik staršev matične šole: Fredi Požar
- Predstavnik staršev podružnične šole: Danijel Milavec
- Predstavnica staršev vrtca: Mojca Tomšič
Sklep k točki 6: Svet staršev se je strinjal in potrdil predstavnike staršev v Svetu
šole:
- Predstavnik staršev matične šole: Fredi Požar
- Predstavnik staršev podružnične šole: Danijel Milavec
- Predstavnica staršev vrtca: Mojca Tomšič.

Naslednji sestanek Sveta staršev je predviden v mesecu februarju po 1. redovalni
konferenci.

Sestanek Sveta staršev je bil zaključen ob 20:00 uri.
Zapisala: Mojca Tomšič
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