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ZAPISNIK
5. (redne) skupne seje Sveta šole in Sveta staršev z dne 7. 6. 2017.
Člani Sveta šole so se sestali v zbornici šole ob 17.00 uri.
Člani Sveta staršev so se seje udeležili ob 17.40 uri.

Prisotni člani sveta šole: Ljubica Benčič, Brigita G. Pirjevec, Igor Meden, Mateja Jerina,
Zoran Pejič, Dejan Ausec, Sara Brus, Andrej Sila, Matjaž Pirc
Odsotni člani sveta šole: Danijela Brcar, Nevenka Žiberna Remic (opravičeni)
Člani sveta staršev: prisotnost je vodena na listi prisotnosti.
Na seji so bili poleg članov sveta šole prisotni še: ravnateljica Jadranka Mihalič, pomočnici
ravnateljice Ester Trobec in Mojca Štembergar, pedagoginja Karmen Tavčar, psihologinja
Meta Pavletič Pieri in računovodkinja Milena Miklavec Krušič.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej sveta šole
2. Obravnava in potrditev poslovnika sveta šole
3. Evalvacija projekta »Red in disciplina((
4. Učbeniški sklad za pouk v šolskem letu 2017/18 — potrditev delovnih zvezkov po
razredih in predmetih
5. Oblike izvajanja pouka pri SLO, MAT in TJA v šolskem letu 2017/18
6.

Nadstandardni program v šolskem letu 2017/18

7. Razno

Sara Brus, predstavnica ustanovitelja je predlagala, da se 2. točko dnevnega reda
(Obravnava in potrditev poslovnika sveta šole) premakne na naslednjo sejo, kjer se bo
podrobno obravnavalo poslovnik. Po krajši razpravi so se ostali člani sveta strinjali s
predlogom, da se 2. točko dnevnega reda premakne na naslednjo sejo in potrdili ostale točke
na dnevnem redu.

Oblikujemo vrednote.
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1. TOČKA
Pregled in potrditev zapisnikov prejšnjih sej
Predsednica sveta šole Ljubica Benčič je prebrala sklepe iz zapisnika 2. redne seje dne
22.3.2017, 3. korespondenčne seje dne 29.3.2017 in 4. korespondenčne seje dne 25.5.2017.
Sare Brus je podala pripombe na zapisnike:
pripomba, da se v zapisnikih ne navaja imen članov sveta, ko imaio besedo; želi, da
se nieno ime v zapisnikih navaja.
Odgovor: Brigita Grmek Pirjevec in Ester Trobec (predsednica sveta šole v obdobju
2013-2015) sta pojasnili, da se imen članov sveta v zapisnikih namenoma ne navaja,
če člani sveta tega izrecno ne zahtevajo, ker je bil v preteklosti sprejet sklep o tem.
Član sveta šole lahko poda predlog za dopolnitev oz. spremembo člena v poslovniku.
pripomba, da se v sklepih ne navaja število glasov »za, proti in vzdržani«
Odgovor: Brigita Grmek Pirjevec pojasni, da v poslovniku ni natančno navedeno, da
se število glasov navaja v sklepih zapisnika. 66. člen poslovnika o delu sveta šole
navaja, da je svet sklepčen in veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot polovica
članov sveta, podrobneje to področje ni opredeljeno. Član sveta šole lahko poda
predlog za dopolnitev oz. spremembo člena v poslovniku.
pripomba k 5. točki dnevnega reda v zapisniku 2. redne seie sveta, dne 22.3.2017, da
se pri zapisu o oceni delovne uspešnosti ravnateljice ni navedlo, da se vsi člani sveta
šole niso strinjali z oceno 100%.
Odgovor: Brigita Grmek Pirjevec odgovori, da se v sklep zapisnika običajno zapiše le,
kar je bilo sprejeto z večino glasov vseh članov (66. člen poslovnika). Pripombo bomo
upoštevali in popravili zapis 5. točke dnevnega reda v zapisniku 2. redne seje sveta,
dne 22.3.2017.
pripomba glede sklica 4. korespondenčne seie sveta za sprejem finančnega načrta
za leto 2017, zakai se za sprejem tako pomembnega dokumenta sejo sklicuje
korespondenčno, kier člani sveta nimajo možnosti razpravljati.
Odgovor: Milena Miklavec Krušič odgovori, da je bil razlog za sklic korespondenčne
seje ta, da so iz Občine Sežana želeli v čim krajšem času pridobiti sklep sveta šole o
sprejemu finančnega načrta za leto 2017 zaradi rebalansa njihovega proračuna.
Dodatna pojasnila glede sklica korespondenčne seje je ga. Sara Brus prejela že po
elektronski pošti. Pojasnilo je podala tudi ravnateljica Jadranka Mihalič. Predsednica
sveta šole Ljubic Benčič je odgovorila, da se bo pripombo upoštevalo in bomo
temeljne dokumente šole obravnavali na rednih sejah, kjer bo dana možnost
razprave.
Oblikujemo vrednote
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Računovodkinja Milena Miklavec Krušič je članom sveta šole podala dodatno pojasnilo glede
letnega poročila za leto 2016, ki ga je svet šole obravnaval na 2. redni seji, dne 22.3.2017
pod 2. točko dnevnega reda. Člani sveta šole niso imeli dodatnih vprašanj.
Pedagoginja Karmen Tavčar je članom sveta šole podala dodatno pojasnilo o problematiki
šolskega sklada, o katerem je bilo govora na 2. redni seji, dne 22.3.2017 pod 2. točko
dnevnega reda. Člani sveta šole niso imeli dodatnih vprašanj.
SKLEP 1: Člani Sveta šole so potrdili zapisnik 2. redne seje z dne 22.3.2017 s
popravkom 5. točke dnevnega reda, 3. korespondenčne seje z dne 29.3.2017 in 4.
korespondenčne seje z dne 25.5.2017.

2. TOČKA
Obravnava in potrditev poslovnika sveta šole
Sprejet je bil predlog, da se točka premakne na naslednjo sejo.

3. TOČKA
Evalvacija projekta »Red in disciplina((

Evalvacijo projekta »Red in disciplina« je predstavila pedagoginja Karmen Tavčar. V kratki
analizi je poudarila, da se je v tekočem šolskem letu dalo veliko poudarka na red in disciplino
in da se obnašanje učencev ter stanje v garderobah izboljšalo. Projekt je bil zasnovan tako,
da se ozavešča tudi starše z raznimi predavanji, predstavitvami pravil vzgojnega načrta,
otroke se spodbuja k večji samostojnosti (cona zaupanja- da gre učenec ob vstopu v šolo
brez spremstva staršev do garderobe). Na koncu še pove, da je ta tematika aktualna še
danes in da je vsak dan znova potrebno delati na tem, da se red in disciplina izboljšata.
Dokument je priloga tega zapisnika.
4. TOČKA
Učbeniški sklad za pouk v šolskem letu 2017/18 — potrditev delovnih zvezkov
po razredih in predmetih

Knjižničarka Aleksandra Furlan je predstavila učbeniški sklad za novo šolsko leto po razredih
in predmetih.
Povedala je, da starši bodočih prvošolcev ne bodo imeli nobenih stroškov pri nabavi
učbeniškega gradiva, ker strošek krije ministrstvo, pristojno za šolstvo. Šola bo nekatere
učbenike zaradi posodobitve vsebin zamenjala (berilo za 2., 3. in 4. razred, učbenik za
Oblikujemo vrednote.
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angleščino v 4. in 5. razredu, učbenik za zgodovino in kemijo v 9. r). Predstavila je cene
delovnih zvezkov po posameznih razredih in predmetih, bistvenih odstopanj v primerjavi z
lanskim šolskim letom ni.
Knjižničarka je staršem predstavila še novost glede izpolnjevanja obvestil:
Starši obvestil o nabavi učbenikov ne bodo več podpisovali in vračali v šolo, izpolnili qa bodo
le v primeru, če sklada ne bodo koristili.
Bilo je nekaj vprašanj iz strani sveta staršev, na katere so knjižničarka in predstavniki sveta
podali odgovore.
SKLEP 2: Člani sveta šole in sveta staršev so soglasno potrdili skupno nabavno ceno
delovnih zvezkov za pouk v šolskem letu 2017/18.

5. TOČKA
Oblike izvajanja pouka pri SLO, MAT in TJA v šolskem letu 2017/18
Oblike izvajanja pouka pri SLO, MAT in TJA v šolskem letu 2017/18 je predstavila
pomočnica ravnateljice Ester Trobec. Povedala je, da so heterogene skupine ustaljena
praksa, ki dobro funkcionira. Prebrala je vse tri predloge in obrazložitve aktivov slovenščine,
matematike in angleščine 8. in 9. razredov za oblikovanje heterogenih skupin. Heterogene
skupine omogočajo učinkovitejše izvajanja pouka, v praksi se je pokazalo, da so tudi starši
učencev zelo zadovoljni s tako obliko dela.
Člani sveta staršev so razpravljali o prednostih in slabostih nivojskega pouka in heterogenih
skupin, bilo je nekaj vprašanj iz strani sveta staršev, na katere so učitelji odgovorili in podali
pojasnila.
Predstavnica sveta staršev se je zavzemala za nivojski pouk, vendar splošno mnenje ji ni
bilo naklonjeno.
Predsednica sveta je predlagala, da se sprejme sklep za nove oblike izvajanja pouka v
šolskem letu 2017/18.
SKLEP 3: člani sveta šole in sveta staršev so potrdili nove heterogene skupine pri
predmetih SLO, MAT IN TJA v 8. in 9. razredu za šolsko leto 2017/18.

6. TOČKA
Nadstandardni program v šolskem letu 2017/18
Ad 1) Ravnateljica Jadranka Mihalič je predstavila nadstandardni program za šolsko leto
2017/18, ki ostaja v enakem obsegu kot do sedaj:
šola v naravi za 3. razred (prilagajanje na vodo - staršem se razdeli ankete; če 2/3
staršev potrdijo udeležbo, se šola v naravi izvede)
Oblikujemo vrednote
Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana • Kosovelova ulica 6 • 6210 Sežana
Tel: +386 5 73 11 880 • Fax: +386 5 73 11 890

0

osnovna šola
srečka kosovela
sežana

Matična številka:
5210429
TRR: 01311-6030679320
ID številka: SI94094306

-

šola v naravi za 5. razred (tečaj plavanja)
šola v naravi za 7. razred (naravoslovne, raziskovalne in sodobne oblike dela in
učenja)
- dnevi dejavnosti
- tehniški dnevi
interesne dejavnosti
- ekskurzije za nadarjene učence
- plačljive dejavnosti (obiski, predstave)
Predsednica sveta je predlagala, da se potrdi nadstandardni program za šolsko leto 2017/18.
SKLEP 4: Člani sveta šole in sveta staršev so potrdili nadstandardni program za
šolsko leto 2017/18.

Ad 2) Pomočnica ravnateljice Ester Trobec pove, da so si učenci, ki so obiskovali dodatni
pouk pri TJA (8. in 9. r), ogledali predstavo v angleškem jeziku. Svet staršev je izrazil
pobudo, da si predstavo v angleškem jeziku ogledajo vsi učenci 8. in 9. r, ne samo tisti, ki
obiskujejo dodatni pouk. Predlagan in sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP 5: Člani sveta šole in sveta staršev so sprejeli sklep, da si predstavo v
angleškem jeziku, ki je predvidena za 8. in 9. razrede, ogledajo vsi učenci.

Ad 3) Predsednica sveta je predlagala, da se oblikuje sklad za nepredvidena sredstva v višini
10E/ učenca, kadar se npr. med šolskim letom pojavi kvalitetna ponudba za ogled ali izvedbo
nenačrtovane aktivnosti, ki ni v Letnem delovnem načrtu. Na ta način bi dejavnost lažje
izvedli.
Predlagala je, da se sprejme sklep za nepredvidena sredstva v višini 10E/ učenca za izvedbo
nenačrtovanih aktivnosti.
SKLEP 6: Člani Sveta šole so sprejeli sklep, da se oblikuje sklad za nepredvidena
sredstva, ki niso v Letnem delovnem načrtu, v višini 10€1 učenca.

Ad 4) Pomočnica ravnateljice Mojca Štembergar je seznanila svet staršev, da se bo v
mesecu septembru 2017 (25.9.-29.9.2017) izvedla šola v naravi za 7. razrede, in sicer na
dveh lokacijah: CŠOD Gorenje in CŠOD Planinka (Slivniško Pohorje). Zaradi lažjega
načrtovanja in izvedbe šole v naravi je predlagala, da svet šole in svet staršev sprejmeta
sklep, da se prijavnice razdelijo staršem v mesecu septembru, v oktobru bi bila izdana
položnica za 1. obrok.
Sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP 7: člani Sveta šole in sveta staršev so sprejeli sklep, da se za izvedbo šole v
naravi za 7. razrede, ki bo potekala od 25.9.-29.9.2017 razdeli prijavnice v mesecu
septembru, v mesecu oktobru bo izdana položnica za 1. obrok.
Oblikujemo vrednote.
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8. TOČKA
Razno
Ad 1) Selitev petih razredov na Ljudsko univerzo
Ravnateljica Jadranka Mihalič je prisotne seznanila s problematiko selitve 5. razredov v
naslednjem šolskem letu (2017/18) v prostore Ljudske univerze.
S tem v zvezi je povedala, da bo potrebno učilnice adaptirati, ker v učilnicah odpada omet in
zamaka, to se bo storilo v poletnih počitnicah.
Naročena je tudi nova oprema (omare, garderobne klopi). Izpostavila je skrb za varen prihod
otrok v šolo in načrt, kje bodo ustavljali avtobusi ter kje naj bi ustavljali starši, ki sami
pripeljejo otroka v šolo. Načrt za varne poti je bil izdelan v sodelovanju s Policijo in Svetom
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Učence in starše se bo o varnem prihodu v šolo
podrobno seznanilo pred pričetkom novega šolskega leta. Poudarila je, da je potrebno
učence navajati na samostojnost v cestnem prometu, da se bodo lahko sami čim bolje znašli.
V ta namen bodo v mesecu septembru prisotni dodatni prostovoljci, redarska služba in
policija za večji nadzor in varnost otrok.
Pove še, da se bo malico vozilo na Ljudsko univerzo, kosilo in varstvo pa bo organizirano na
matični šoli.
Starši so predlagali, da se postavi še dodatno signalizacijo, morebiti tudi ležeče policaje in
merilec hitrosti. Predlog je bil sprejet in bo posredovan Svetu za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu.
Igor Meden doda, da se pripravlja elaborat za varne poti. Ob tej priložnosti je pohvalil učence
5. razredov, ki so opravljali kolesarski izpit, da so bili zelo uspešni (poudaril je njihov čut za
odgovornost, previdnost, samostojnost)
Ad 2) Nevarno prečkanje železniške proge v Sežani
Pomočnica ravnateljice Ester Trobec je svet staršev seznanila z nevarnostjo prečkanja
železniške proge v Sežani. Na spletni strani je objavljeno naslednje obvestilo:
»Obveščeni smo bili, da v zadnjem času veliko število učencev na poti v šolo in domov
prečka železniško progo. Opozarjamo vas, da je takšno početje izjemno nevarno, saj po
progi vsak dan pelje precejšnje število potniških in tovornih vlakov. Poleg tega je v prometnovarnostnem načrtu šole natančno navedeno, da je železniška proga v Sežani nevarna točka
za pešce. Te se morajo učenci izogibati v daljšem loku in jo prečkati čez most na Bazoviški
ulici. Prečkanje proge je strogo prepovedano. Prosimo, da obvestilo vzamete skrajno
resno in odgovorno poskrbite za svojo varnost.«
Predlagala je, da starši še naprej opozarjajo otroke o tej nevarnosti.
Ad 3) Plačilo prevozov na šolska tekmovanja
Igor Meden je svet staršev seznanil o problematiki izvedbe športnih tekmovanj in povedal, da
je Športna zveza zmanjšala finančna sredstva, ki omogočajo izvedbo tekmovanj, tako so se
povečali tudi stroški prevoza na športna tekmovanja. Zato, da bi se vsem učencem
Oblikujemo vrednote.
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omogočilo udeležbo na tovrstnih tekmovanjih, je predlagal, da se sprejme sklep, da starši
prispevajo 1/3 stroškov prevoza na športna tekmovanja. Sprejet je bil naslednji sklep:
SKLEP 8: Člani Sveta šole in sveta staršev so sprejeli sklep, da starši v šolskem letu
2017/18 prispevajo 1/3 stroškov prevoza za udeležbo na športnih tekmovanjih.

Ad 4) Klopi v Lokvi
Andrej Sila je povedal, da je Občina Sežana odobrila nakup klopi za podružnično šolo v
Lokvi. Za ostali dve klopi, ki sta namenjeni za atrij v šolskem ekovrtu, je Občina Sežana
predlagala, da se ju nabavi v prihodnjem letu.
Ad 5) Šolski ekovrt
Ravnateljica je na kratko poročala o projektu Šolski ekovrt in povedala, da je v prihodnje v
načrtu, da bi se ekovrt razširil, vendar je bilo potrebno zaradi selitve 5. razredov in
problematike vdiranja vlage v likovni učilnici sredstva prerazporediti. Dodala je še, da so bili
učenci, ki so bili vključeni v ta projekt, zelo navdušeni, saj so se udeležili tudi delavnic na
kmetiji Brinjevka, kjer so lahko sami izkusili delo z zemljo in se veliko naučili.
-

Podana je bila pripomba starša, da se je projekt Šolski ekovrt izvajal med poukom in
so učenci morali sami nadoknaditi šolsko snov, ker so zamudili pouk.

Odgovor: Pripombo bomo upoštevali za naslednje šolsko leto, dejstvo pa je, da so se
uč'enci, ki so bili vključeni v projekt, tega prostovoljno udeležili in so bili seznanjeni, da bodo
delavnice potekale tudi med poukom.
Ad 6) Soglasje za nakup materiala za likovni in tehnični pouk v šolskem letu 2017/18
(od 6. r dalje)
Svet šole je obravnaval nabavo materiala za likovni in tehnični pouk za naslednje šolsko leto.
Pri likovni umetnosti in izbirnemu predmetu Likovno snovanje je večina časa namenjena
praktičnemu delu. Za kvalitetno in raznovrstno delo pa je potreben tudi kakovosten material,
ki omogoča spoznavanje različnih likovnih področij in tehnik.
Učiteljica likovne umetnosti Mateja Melan predlaga, da Svet šole in Svet staršev potrdita
nakup materiala in potrebščin za likovno umetnost in likovno snovanje za šolsko leto
2017/18.
Starši bi znesek poravnali po položnici, in sicer:
- položnice za Likovno umetnost z zneskom 8 € v mesecu oktobru 2017,
položnice za izbirni predmet Likovno snovanje z zneskom 3 €, januarja 2018,
položnice za neobvezni izbirni predmet Umetnost z zneskom 3 €, prav tako
januarja 2018.

Oblikujemo vrednote
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Tudi pri predmetu Tehnika in tehnologija so ure namenjene praktičnemu delu. Material za
izdelke bo nabavila šola. Učiteljice TIT predlagajo, da Svet šole in Svet staršev sprejmeta
soglasje, s katerim potrdita nakup materiala, ki bi ga starši poravnali po položnici, in sicer:
za 6. razred 5 €,
za 7. razred 2€ in
za 8. razred 2€.
SKLEP 9: Člani Sveta šole in Sveta staršev so dali soglasje k nakupu materiala za
likovni in tehnični pouk v šolskem letu 2017/18.

Ad 7) Izbirni predmeti in interesne dejavnosti v šolskem letu 2017/18
Predsednica sveta je predstavila izbirne predmete in interesne dejavnosti za šolsko leto
2017/18. Pove, da se je upoštevalo predloge staršev, da se v program izbirnih predmetov
vključi tudi nove vsebine, Sonce, luna, zemlja, matematične delavnice, čebelarstvo..., vendar
so se učenci odločili za standardne oziroma bolj sprostitvene dejavnosti.
Obvezni in neobvezni izbirni predmet računalništvo bo naslednje šolsko leto letos zastopan
od 4. do 9. razreda.
Pove še, da se je letos dopolnilo nabor interesnih dejavnosti, tudi z naravoslovno tehničnimi
vsebinami. Tako bo prihodnje šolsko leto na voljo lego robotika, robotika za velike,
informatika, ko bom velik bom znanstvenik, male sive celice, kreativno razmišljanje,
prostovoljec sem, nemščina...
Če ne bo dovolj prijav, se posamezni izbirni predmet oz. interesna dejavnost ne bo izvajala.

Ad 8) Sestanek skupine za prehrano
-

Ravnateljica je povedala, da je bil dne 26.5.2017 sestanek skupine za prehrano, na
kateri je bila prisotna predstavnica podjetja Sodexo d.o.o., predstavnica staršev,
organizatorka šolske prehrane in ravnateljica. Na kratko je poročala o vsebini
sestanka, med drugim je predstavila rezultate ankete, ki je bila opravljena med
učenci; rezultati kažejo, da je 76% učencev zadovoljnih s šolsko prehrano.
Ravnateljica je dodala, da je potrebno ohraniti ravnovesje med smernicami zdrave
prehrane in prehranjevalnimi navadami družin.

•

Andrej Sila je zastavil vprašanje, kdaj poteče pogodba podjetju Sodexo d.o.o. in ali
obstaja možnost, da bi imela šola v prihodnosti lastno šolsko kuhinjo.

Odgovor: Ravnateljica je odgovorila, da je bila pogodba s podjetjem Sodexo d.o.o.
podpisana pred nedavnim za obdobje petih let ter da so glede lastne šolske kuhinje v
prihodnosti odprte vse možnosti. Ob tem je dodala še, da bi bil to velik finančni zalogaj za
šolo, kar bi morala podpreti tudi Občina Sežana.
Starši so soočili svoja mnenja o prehrani, podali so nekaj pripomb in vprašanj, na katere je
ravnateljica odgovorila.
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Ravnateljica je svetu staršev predstavila predlog, da se ukine popoldanska malica v
času podaljšanega bivanja. Predlog za ukinitev popoldanske malice je bil podan iz
strani učiteljev, ki poučujejo v oddelkih podaljšanega bivanja in opažajo, da malice
ostajajo iz več razlogov; zaradi obveznega izbirnega predmeta TJA v 1. triadi, hodijo
na kosilo kasneje, potem niso še lačni, veliko kruha se zavrže... Predlagala je, da se
vpraša po razredih, da se dogovorijo v okviru oddelčnih skupnosti in da se ta predlog
da v razpravo oz. preuči za naslednje šolsko leto.

9. TOČKA
Pobude, predlogi in vprašanja
Član sveta staršev je vprašal, kdaj se bo prenovilo garderobe v 1. triadi.
ODGOVOR: Ravnateljica je odgovorila, da letos te investicije še ne bo, je pa v
finančnem planu za naslednje leto.
Sara Brus je vprašala, kaj se dogaja s Cici veselo šolo v 2. razredu ter zakaj so
učenci sežanske osnovne šole tekmovali kasneje kot ostale šole.
ODGOVOR: Ravnateljica je odgovorila, da bo zadevo raziskala in podala odgovor.

Seja sveta šole se je zaključila ob 19.50 uri.

Zapisnikar:
Brigita G. Pirjeveclposlovna sekretarka

Sejo je vodila:
Ljubica Benčič, predsednica sveta šole
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