Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
Ul. dr. Bogomira Magajne 4, 6215 Divača,
tel/fax: 05 7318800
e-mail: tajnistvo@os-divaca.si

Zapisnik 1. sestanka sveta staršev Osnovne šole dr. Bogomirja Magajne Divača, 27. 9. 2016,
ob 17.00, v zbornici šole

Prisotni: Drago Županc, Mitja Mahorčič, Marija Felicjan, Sebastjan Prelec, Peter Kolenc,
Primož Grižon, Tina Gerželj, Bojan Uršič, Jasmina Plestenjak, Doris Černe, Karmen Ferfila, Aleš
Tominc, Zdravka Vidmar, Saša Humar Milavec
Opravičeno odstotni: Tomaž Mačus, Reton Durak, Nataša Volk
Ostali odsotni: Zdenka Hreščak
Ostali prisotni: mentorica sveta staršev Nives Skuk, šolska svetovalna delavka Tanja Trebec
Benedejčič, ravnateljica Damijana Gustinčič, zapisničarka Anita Puntar
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika seje sveta staršev
Konstituiranje sveta staršev
Izvolitev predstavnika staršev v skupino za prehrano
Letno poročilo vzgojno-izobraževalne dejavnosti za šolsko leto 2015/2016
Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2016/2017
Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda
Pobude in predlogi z roditeljskih sestankov
Obvestila, pobude in predlogi

Gradiva k 4., 5., in 6. točki dnevnega reda so bila članom sveta staršev (v nadaljevanju: članom
SS) poslana po elektronski pošti.
K točki 1
Predsednik sveta staršev Primož Grižon (v nadaljevanju: predsednik SS), je predstavil predlog
dnevnega reda. Na dnevni red ni bilo pripomb.
Sledil je pregled sklepov zapisnika seje z dne 21. 6. 2016, na katerega ni bilo pripomb.
Predlagano je bilo, da se prečiščena verzija Poslovnika o delu sveta staršev, ki je bila sprejeta na
seji sveta staršev dne 21. 6. 2016, objavi na spletni strani šole.
SKLEP: Potrdi se dnevni red seje sveta staršev.
(ZA – vsi prisotni člani SS)
SKLEP: Potrdi se zapisnik 2. redne seje sveta staršev v šolskem letu 2015/2016.
(ZA – vsi prisotni člani SS)

SKLEP: Prečiščena verzija Poslovnika o delu sveta staršev se objavi na spletni strani šole.
(ZA – vsi prisotni člani SS)
K točki 2
Pomočnica ravnateljice je predstavila nove člane in njihove namestnike, ki so bili izvoljeni na 1.
roditeljskih sestankih oddelkov (priloga 1). Predsednik SS je predlagal, da se novim članom sveta
staršev potrdi mandat.
SKLEP: Potrdi se mandat članom sveta staršev, kot so bili izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku.
(ZA – vsi prisotni člani SS)
K točki 3
Ravnateljica je pojasnila dosedanje naloge skupine za prehrano, ki deluje v skladu s Pravili
šolske prehrane, ki so bila sprejeta 26. 3. 2013 na svetu zavoda.
9. člen Pravil določa, da ravnatelj lahko imenuje tri člansko skupino za prehrano. Kot
predstavnica članov sveta staršev je bila v preteklem mandatu izvoljena ga. Gabrijela Dovgan.
Po končanem šolanju svojega otroka, ji je mandat potekel. S predstavnico sveta staršev v skupini
za prehrano se je vzpostavilo zgledno sodelovanje predvsem na področju logistike prevoza hrane,
organiziranja del v kuhinji – upoštevanje čistih in nečistih poti, saj se je predstavnica staršev po
službeni plati ukvarjala z navedenim področjem.
V skupino za prehrano je bila v letošnjem septembru izvoljena učenka Vita Dodič, kot
predstavnica skupnosti učencev šole. Predstavnica šole v skupini za prehrano je Martina Vrabec,
ki je tudi vodja prehrane na šoli.
Obroki kosila za učence se pripravljajo v vrtcu, za jedilnik v vrtcu in nabavo posameznih živil
skrbi strokovno usposobljeno osebje v vrtcu. Vodja šolske prehrane Martina Vrabec sodeluje s
kuhinjo v vrtcu in s strokovno delavko Vrtca Sežana (organizator prehrane in zdravstveno
higienskega režima) pri pripravi jedilnikov malice. Enkrat letno se izvede anketa o zadovoljstvu s
prehrano. Pri sestavi uravnoteženega jedilnika se upoštevajo tudi predlogi učencev, ki so
pridobljeni v okviru ankete o zadovoljstvu s prehrano.
Ravnateljica je članom SS pojasnila naloge komisije za prehrano, ki poleg preverjanja
zadovoljstva učencev daje mnenja in predloge o šolski prehrani ter preverja kakovost šolske
prehrane.
Na podlagi razprave je prevladovalo mnenje, da je za preverjanje kakovosti posameznih živil
odgovorno strokovno osebje vrtca Sežana, prav tako za samo pripravo obrokov. Poleg tega so
prakse glede imenovanja tovrstnih komisij po šolah zelo različne. Ker šola nima lastne kuhinje, v
kateri bi pripravljali obroke, se člani SS sprašujejo o smiselnosti oblikovanja komisije za
prehrano in ne vidijo potrebe po imenovanju svojega predstavnika v komisijo. Ne glede na to se
člani SS strinjajo, da lahko morebitne težave glede prehranjevanja učencev v zadostni meri
izpostavijo in jih rešujejo v okviru SS.
SKLEP: Člani SS ne izvolijo svojega predstavnika v komisijo za prehrano.
(ZA – vsi prisotni člani SS)

K točki 4
Ravnateljica je predstavila Letno poročilo vzgojno-izobraževalne dejavnosti za šolsko leto
2015/2016, ki je bilo predhodno sprejeto na učiteljski konferenci, članom SS pa dano v razpravo.
Na predstavljeno letno poročilo za šolsko leto 2015/2016 se je razvila razprava.
Članica SS je želela pojasnilo v zvezi z dežurstvom učencev ob dejstvu, da je MIZŠ z okrožnico
predlagalo ukinitev dežuranja učencev oz. je odločitev o izvajanju dežurstva prepustilo šolam.
Zanimalo jo je, ali je tudi na naši šoli predvidena ukinitev.
Pojasnjeno je bilo, da na naši šoli dežurni učenec nima vloge redarja ali informatorja. Delo
dežurnega učenca sodi v kontekst vzgojnega načrta šole, kjer gre predvsem za pridobivanje
komunikacijskih veščin, socialnega učenja, delovne vzgoje, kot npr. razvoz malice, pomoč pri
pospravljanju jedilnice. Poleg tega se utrjuje v komunikaciji, ko v razredih prebere okrožnico ali
v bontonu in socialnih veščinah, ko v dopoldanskem času pridejo starši na šolo, če kaj prinesejo
učencu, ga pridejo iskat, ali se udeležijo dopoldanskih govorilnih ur. Dežurni učenec jih pravilno
usmeri, ali poišče učenca, učitelja. V času ko nimajo opravil, prepišejo šolsko snov, se učijo. Za
čas ko imajo v razredu obveznost, dobijo zamenjavo. Učenci z vedenjskimi ali učnimi težavami
ne dežurajo.
Dokler na šoli vidimo v dežurstvu pozitivne stvari in učenci niso ogroženi ni potrebe po drugih
prijemih.
• Na predlog člana SS, bo na spletni strani šole objavljen prispevek o poteku dežurstva
učencev.
SKLEP: Potrdi se Letno poročilo vzgojno-izobraževalne dejavnosti za šolsko leto 2015/2016.
(ZA – vsi prisotni člani SS)
K točki 5
Pomočnica ravnateljice je predstavila potek priprave Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2016/2017. Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2016/17 je bil sprejet na učiteljski konferenci,
članom SS pa dan v razpravo.
Iz obsežnega gradiva sta ravnateljica, pomočnica ravnateljice in šolska svetovalna delavka
podrobneje predstavili posamezna poglavja:
- prednostne naloge šole,
- izboljšanje bralne pismenosti, prizadevanja za povečanje interesa za branje (knjižni fond
knjižnice je velik),
- kadrovski pogoji: več učencev, število učiteljev se je nekoliko povečalo, za učiteljico
likovne in glasbene umetnosti – drugačna razporeditev učiteljev,
- umestitev tujih jezikov v osnovno šolo (različen status tujih jezikov, možnosti učenja
angleščine, italijanščine in nemščine)
- projekt Uživajmo v zdravju,
- sodelovanje z ZD Sežana, skrb za zdrav razvoj učencev,
- zdravniški pregledi, zobozdravstveni pregledi v vseh razredih,
- letošnja tema Moj domači kraj, opisuje našo občino iz več področjih, končni rezultat bo
predstavljen na javni prireditvi,
- interesne dejavnosti,

-

mesečne govorilne ure, roditeljski sestanki,
tabor za nadarjene na temo mediacije, ki bo potekal skupaj z OŠ Sežana, v mescu oktobru
v domu Rak (CŠOD) v Rakovem Škocjanu,
poudarjena je bila kontinuirana skrb za investicijsko vzdrževanje, da bi se ohranjala
kakovost izvajanja šolskega programa,
predstavljen je bil nadstandardni program štirih šol v naravi, kjer šola kandidira na razpis
CŠOD za pridobitev terminov, ki so cenovno ugodnejši od komercialne ponudbe. Prav
tako šola kandidira na razpisu CŠOD tudi za dneve dejavnosti.

Na predstavljeni Letni delovni načrt za šol. leto 2016/2017 se je razvila razprava in podano je
bilo naslednje mnenje:
• Pohvaljena je bila izbira predavateljice Maje Gal Štromar, na taboru za nadarjene.
Tabor za nadarjene se bo izvedel skupaj z OŠ Sežana, tako, da lahko skupaj sofinanciramo
predavateljico. Vključijo se lahko učenci od 6. do 9. razreda. Na taboru se bodo učenci naučili
načine mediacije pri reševanju lažjih konfliktov. Učenci višjih razredov si tu pridobijo izkušnje
za mediatorje.
SKLEP: Potrdi se predlagani Letni delovni načrt za šolsko leto 2016/2017 z nadstandardnim
programom.
(ZA – vsi prisotni člani SS)
K točki 6
Ravnateljica je povedala, da je bil Vzgojni načrt v taki obliki sprejet leta 2009 in je po temeljitem
pregledu v mesecu avgustu še vedno ustrezen in niso potrebne spremembe.
Po skrbnem pregledu Pravil šolskega reda, je bilo ugotovljeno, da so potrebne nekatere
dopolnitve.
Spremembe so bile predstavljene na roditeljskih sestankih, razrednih urah, o Pravilih šolskega
reda so razpravljali tudi člani šolske skupnosti učencev.
Na razrednih urah so učenci oblikovali predloge tako imenovanih bontonskih misli, jih
predebatirali na šolski skupnosti učencev. Sledilo bo delo timu učencev in učiteljev, kjer bodo
oblikovali najbolj uporabne bontonske misli in jih skupaj z likovno pedagoginjo tudi likovno
opremili ter razstavili po šolskih prostorih.
Šolska svetovalna delavka je pojasnila nekatere spremembe v Pravilih šolskega reda:
• za krajšo odsotnost od pouka, učenec sam poskrbi za prepis manjkajoče šolske snovi, za
daljšo odsotnost mu pri tem pomaga razrednik,
• učenec mora obiskovati dopolnilni pouk, da ne bi prihajalo do učnih težav ob koncu
šolskega leta. V kolikor dopolnilnega pouka ne želi obiskovati, morajo starši podpisati
izjavo,
• ob vstopu učitelja v razred učenci vstanejo, se z učiteljem pogledajo in ga pozdravijo,
• pouka ni dovoljeno motiti, v kolikor učenec moti pouk je lahko odstranjen iz razreda in
svoje šolske obveznosti opravlja v prostorih šolske svetovalne službe,
• potek izreka vzgojnih opominov.

Na predstavljena prenovljena Pravila šolskega reda se je razvila razprava, postavljeno je bilo
naslednje vprašanje:
• Kako se vodi evidenca vpisov prisotnosti pri pouku? Kdaj so starši obveščeni, da imajo
učenci neopravičene ure?
Evidenca prisotnosti se vodi v oddelku preko e-Asistenta. Učitelj odreagira takoj, ko za
manjkajoče ure ne dobi opravičila, v kolikor učenec manjka cel dan in ne prinese opravičila,
lahko tako dobi 5 neopravičenih ur. Na razgovor se pokliče starše in se jim pojasni nastalo
situacijo. Dogaja se tudi, da so starši v nekaterih primerih nemočni, učenec s kršitvami nadaljuje.
V primeru deset neopravičenih ur sledi izrek prvega vzgojnega opomina. Po tretjem opominu se
prične postopek prešolanja na drugo šolo, lahko tudi brez soglasja staršev, vendar v soglasju z
novo šolo.
V okviru reševanja težav se uporablja tudi ukrep restitucije, mediacije, lahko se posameznim
učencem odvzame posamezne ugodnosti… Vsak ukrep je potrebno reševati individualno in v
dobro učenca.
SKLEP: Potrdi se predlagani Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda.
(ZA – vsi prisotni člani SS)
K točki 7
Pomočnica ravnateljice je povzela pobude in predloge zbrane po posameznih razredih na 1.
roditeljskem sestanku:
• 1. razred: ni bilo pripomb,
• 2. razred: vprašanje jutranjega varstva,
• 3. razred: ni bilo pripomb,
• 4. razred: zadrega ob izbiri neobveznih izbirnih predmetov,
• 5. razred: ni bilo pripomb,.
• 6. razred: izbira plesnega krožka, urnik DDP, težave sistematskih zdravniških pregledov,
• 7. razred: ni bilo pripomb,
• 8. razred: ni bilo pripomb,
• 9. razred: ni bilo pripomb,
• Podružnica Senožeče: ni bilo pripomb,
• Podružnica Vreme: nestrinjanje z umestitvijo angleščine v preduro.
Na pobudo članov SS na prejšnji seji sveta staršev dne 21. 6. 2016 je bil izveden sestanek z ZD
Sežana glede izvajanja zdravniških pregledov na šoli oz. v zdravstveni ambulanti v Divači.
Sestanek je bil izveden 21. 9. 2016 na šoli v Divači. Prisotni so bili predstavniki ZD Sežana,
direktorica ZD, šolska zdravnica, dve medicinski sestri, zdravnik iz ambulante v Divači iz šole pa
ravnateljica in pomočnica ravnateljice, vodja šolske prehrane ter vodja projekta Uživajmo v
zdravju.

Na predlog šole o izvajanju zdravniških pregledov na naši šoli ali v ambulanti v Divači ni bilo
doseženega soglasja. Starši lahko uveljavljajo pravico do spremstva učenca na pregled. Pregled
mora biti opravljen v prostorih ZD Sežana v Sežani, kjer je na voljo tudi laboratorij in ostala
medicinska oprema. Šolska ambulanta v dnevih, ko se izvajajo sistematski pregledi, opravlja tudi
ostale kurativne preglede pacientov. Staršem se v času sistematskega pregleda neposredno poda
informacijo o zdravju otroka.
Pregledi se bodo izvajali v dopoldanskem času razen za učence podružnične šole v Vremah, ki
bodo v popoldanskem času.
K točki 8
• S pričetkom novega šolskega leta se pričnejo težave z ušmi. Kako se lahko te nadloge
dolgoročno reši?
Težave z ušmi so težava, ki se jo ne da popolnoma izkoreninit, saj so uši zelo trdovratne.
Pomembno je, da se na lasišču, kjer so se uši pojavile, izvedejo vsi ukrepi in se uničijo tako gnide
kot uši.
• Zakaj v šolskem letu 2016/2017 učencem 2. triade ni bila omogočena izbira interesne
dejavnosti plesa?
Učiteljica, ki je prejšnje šolsko leto izvajala plesni krožek dela v letošnjem šolskem letu s
skrajšanim delovnim časom in ne uspe izvesti te dejavnosti za učence 2. triade.
V soboto 8. 10. 2016 bodo v okviru projekta Uživajmo v zdravju na voljo različne dejavnosti za
otroke, med devetimi tudi plesna delavnica. Dejavnostim se lahko pridružijo tudi starši.
• V 6. razredu se pri matematiki izvaja nivojska ura, ali se taka ura lahko izvaja tudi pri
pouku angleščine?
O izvajanju nivojskega pouka odloča ravnateljica na pobudo strokovnega aktiva učiteljev.
Učiteljice angleščine so mnenja, da je za učenje jezika primerno, da tudi slabši učenci slišijo
boljše učence in tako osvojijo še kako novo besedo, za kar bi bili prikrajšani, če bi bili v skupini s
slabšimi učenci. Pri matematiki se nivojska ura izvaja, da se utrdi osvojeno znanje primerno
učenčevim sposobnostim. V sedmem razredu je ena ura ločena, v osmem razredu pa se pouk deli
pri matematiki, slovenščini in angleščini.
• Zakaj so učenci v 5. razredu, ki obiskujejo dva neobvezna izbirna predmeta ločeni od
tistih, ki obiskujejo samo en neobvezni izbirni predmet, čemu prihaja do take delitve?
Ker lahko učenci obiskujejo samo en neobvezni izbirni predmet, lahko obiskujejo drugi izbirni
predmet kot krožek, kjer pa seveda niso ocenjeni. Razlika je samo v terminologiji, skupaj so
učenci izbirnega predmeta in krožka z dvema učiteljema športne vzgoje. Pouk poteka po istem
programu.
• Starši prvošolcev, ki ne uporabljajo interneta, si želijo, da bi bil na oglasni deski objavljen
seznam učencev po oddelkih, v kolikor sta oblikovana dva oddelka.
Zaradi varstva osebnih podatkov se takih seznamov javno ne objavlja. Pri oblikovanju oddelka se
upošteva spol in prva želja bodočega učenca za izbiro sošolca. Pred pričetkom šolskega leta se

pisno povabi učenca z informacijo v katerem oddelku bo, kdo bo njegov učitelj-ica ter kdaj se
prične uvodna ura.
Za ostale informacije naša šola izdaja Publikacijo v pisni obliki, ki je namenjena tako staršem kot
učencem. V njej najdemo vse potrebne informacije za tekoče šolsko leto.
Glede varstva osebnih podatkov se je razvila razprava, kjer prisotni opozarjajo, da je potrebno
upoštevati vse pasti sodobne komunikacije.
V mesecu oktobru bo na razrednih urah sodelovala policistka Andreja Šantelj, kjer bo učence
opozarjala na nevarnosti in pasti svetovnega spleta.
• Kako se oblikuje cena prehranskih obrokov in ali je primerljiva z ostalimi šolami? Starši
učencev, ki so v višjih razredih, predlagajo količinsko večje malice.
Prehranske obroke za nas pripravlja vrtec Sežana, vrtec tudi oblikuje cene. Cena malice je fiksna,
določena s strani države, to je 0,80 eur. Cena kosila je 2,95 eur. Razpon cen kosila v naši državi
je od 2,35 eur do 3,60 eur, po podatkih, ki jih posamezne šole objavijo na svojih spletnih straneh.
Cena popoldanske malice je 0,65 eur.
Za sestavo malice, tako dopoldanske kot popoldanske, v šoli skrbi vodja šolske prehrane Martina
Vrabec. Malica se v šoli razlikuje od malice v vrtcu, kjer prevladujejo namazi, prilagojena je
starosti šolskih otrok. Šolsko kosilo je enako kot v vrtcu, kjer tudi kosilo pripravijo. Glede na
ceno malice, ki je nizka ni veliko možnosti za drugačno sestavo le-te. Priporoča se, da učenci
doma zajtrkujejo, v kolikor so v šoli več časa naj izkoristijo tudi možnost kosila in popoldanske
malice.
Subvencionirano malico prejema dobra polovica učencev, v letošnjem koledarskem letu je poleg
100% subvencije šolskega kosila, še dodana možnost 40% in 70% subvencije cene kosila, tako da
se je krog upravičencev znatno povečal.
• Starši učencev vozačev v smeri Gorenje ugotavljajo, da je šolski odvoz ob 14.05 uveden
prekmalu. Učenci ob 14.00 zaključijo sedmo šolsko uro in imajo premalo časa, da lahko
ujamejo avtobus, še posebej če je zadnjo uro šport.
Šolski prevoz je preveč kompleksna zadeva in v kratkem ni mogoče pričakovati sprememb, zato
bi bilo smiselno, da se sedma šolska ura prične in konča pet minut prej, tako bi bilo dovolj časa
do odhoda avtobusa. Seveda bo pri tem upoštevano tudi dejstvo, da so nekateri učenci v odmoru
med 6. in 7. šolsko uro na kosilu.

Sestanek je bil zaključen ob 20.00.

Zapisala:
Anita Puntar

Predsednik sveta staršev:
Primož Grižon l.r.

