Osnovna šola Draga Bajca Vipava
Vinarska cesta 4
5271 Vipava
SVET STARŠEV OŠ VIPAVA

Datum: 24.09.2015
Številka: 900/-1/2015

Potrjen zapisnik sestanka Sveta staršev 2015/2016

Prisotni:

člani Sveta staršev po seznamu, ravnateljica Alenka Nussdorfer
Bizjak, pomočnica ravnateljice Boža Pangerc, Gostimir Marc,
Katarina Vitežnik;

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Konstituiranje Sveta staršev v šolskem letu 2015/2016.
Potrditev zapisnika zadnjega sestanka Sveta staršev.
Izvlečki iz poročil ravnatelja za šolsko leto 2014/2015.
Predlog Letnega delovnega načrta 2015/2016.
Pobude in predlogi.
K točki 1

Ga. ravnateljica je navzoče pozdravila in po predlogu staršev je bila predlagana
za predsednico Sveta staršev ga. Nataša Nardin. Ga. Nataša Nardin je predlog
sprejela.
Za predsednico Sveta staršev je bila izvoljena Nataša Nardin, z vsemi glasovi
ZA.
Potrjeni so bili vsi navzoči kandidati za člane Sveta staršev.

Svet staršev je bil konstituiran za šolsko leto 2015/2016.

K točki 2
Navzoči so že v prilogi dobili zapisnik prejšnjega sestanka Sveta staršev z dne
09.06.2015. Na zapisnik je bila dana pripomba, da se doda dopolnitev k točki 4
pod predlogom cen sklep, da se predlagane učbenike v večini uporabi in se to
preveri ob koncu šolskega leta.
S to dopolnitvijo je bil zapisnik z dne 09.06.2015 potrjen.

K točki 3

Ga. ravnateljica je predstavila izvlečke iz poročil za šolsko leto 2014/2015.
Skupna realizacija pouka je bila 102%. Učni uspeh je bil 99,8%.
V kuhinji je bilo dnevno pripravljenih 485 malic za učence in 278 šolskih kosil.
Poleg tega se je v kuhinji kuhalo tudi za vrtčevske otroke.
Dopolnilni pouk je obiskovalo 245 učencev, 291 učencev je obiskovalo dodatni
pouk. Tedensko se je izvajalo 66 ur iz odločb, identificiranih je bilo 82
nadarjenih učencev.
V šoli je bilo izvedeno 20 šolskih projektov, na državne projekte so se vključili
1706 – krat in na 5 mednarodnih.
Izvajanih je bilo 41 interesnih dejavnosti, realiziranih 23 šolskih tekmovanj, 121
učencev je doseglo »odličen« učni uspeh.
V samoevalvacijskem poročilu je bilo zapisano, da je v šoli bilo vedenje učencev
obvladljivo, občutno je zaznati preveliko rabo interneta. Izvedenih je bilo 68
roditeljskih sestankov in 571 pogovornih ur. S strani staršev je bilo dobro
obiskano predavanje g. Juhanta.
Ga. ravnateljica je predstavila uradne rezultate NPZ za 6. in 9. razrede.
9. razred
Predmet
Slovenščina
Matematika
DDKE

Povprečno število % točk SLO
58,62
56,96
45,93

Naša šola v %
61,57
59,09
50,60

6. razred
Predmet
Slovenščina

Povprečno število % točk SLO
49,47

Naša šola v %
53,68

Angleščina
Matematika

51,04
50,85

47,63
60,86

Ga. Premrl je opozorila, da so naloge za NPZ na višjem nivoju, kot so naloge pri
pouku.
Ga. Škrlj je povedala, da so že na Svetu šole sprejeli sklep, da se urah pouka
vključi tipske naloge iz NPZ-jev. Pomembna je tudi oblika nalog.
Ga. Jereb je opozorila, da se rezultata iz NPZ-ja ne sme vpisati v redovalnico.

K točki 4

Ga. ravnateljica je predstavila predlog LDN-ja za šolsko leto 2015/2016.
Predvidevalo se je obnovo žaluzij na matični šoli v Vipavi in Podnanosu. Poleti je
velik problem vročina in tako bi lahko zmanjšali ta problem. Dotlej še ni uspelo
preseliti opreme za izbirni predmet astronomija na Turo, zaradi vseh dovoljenj,
ki jih je bilo potrebno pridobiti za ta poseg.
Za potrebe izvajanja pouka se je predvidevalo nakup računalnikov za neobvezni
izbirni predmet v Podnanosu.
Neobvezni izbirni predmet računalništvo je bil načrtovan tudi v PŠ Vrhpolje,
medtem ko je bil v Vipavi predviden pouk tehnike.
Zaradi posledic javnega naročanja v kuhinji v Vipavi je bilo potrebno načrtovati
nakup novega hladilnika in zamrzovalne omare.
V šolskem letu 2015/2016 je bilo oblikovanih 28 oddelkov in 9 oddelkov
podaljšanega bivanja. Všolanih je bilo 489 učencev in 80 zaposlenih, tudi z
nepolno zaposlitvijo.
Na področju projektnega dela se bo še naprej izvajal projekt Etika in vrednote v
vzgoji in izobraževanju, Zdrav življenjski slog, Čisti zobje, Rastem s knjigo in
ostali projekti po razporedu.
Na področju naravoslovja je bil dodan nov projekt Kresničke.

Ga. Nardin je predlagala, da se pri dejavnostih loči dejavnosti,ki so brezplačne
za starše in plačljive. Urnik bi se objavil na šolski spletni strani. Starši so podprli
predlog.
Ga. Tomažič je predlagala, da se v šolski sistem vključi več atletike.

Ga. ravnateljica je starše pozvala, naj si učenci izberejo izbirni predmet ples, da
bi tako vključili čim širši krog učencev, ki bi plesal na Valeti.
Ga. Fabčič Torkar je predlagala, da se za izvajanje dramskega krožka nagovori
učence in učenke 6. razreda, ki so se že izkazali v Podnanosu.
Ga. ravnateljica je povedala, da so za izvajanje ur logopedske dejavnosti še
ostala finančna sredstva po Pogodbi z občino, medtem ko MIZŠ še ni dalo
soglasja za izvajanje ur.
Ga. Premrl je predlagala, da bi otroke, ki bi potrebovali to pomoč, učil strokovni
delavec
Ga. ravnateljica je dejala, da gre pri tem za zelo specifično delo.

K točki 5

Starši so dali predlog, da se že na koncu šolskega leta da v obvestilo za šolske
potrebščine za naslednje šolsko leto stavek, da ni potrebno nakupiti novih
likovnih pripomočkov, ampak se lahko potrebščine dopolnjuje iz prejšnjih let.
Glede škatel za pouk tehnike so starši predlagali, da se najde drug način za
realizacijo predmeta tehnika, kot nakup škatel. To naj bi bilo navedeno že v
obvestilu za šolske potrebščine.
Ga. ravnateljica je predlagala, da se izkoristi ure tehnike višjih razredov, ki bi v
okviru pedagoškega procesa ustvarili elemente za izvajanje pouka tehnike v
nižjih razredih. Tako bi bil ta strošek lahko nižji. Prednost takšnega načina
organizacije pa je tudi v povezovanju med učenci nižje in višje stopnje.
Ga. Lozej je pohvalila delovne zvezke za pouk matematike Računanje je igra in
povedala, da so starši v Podnanosu s škatlami zadovoljni. Starši so jo opozorili
na delovne zvezke za angleški jezik za 5. in 6. razred, kjer ni bilo izpolnjenih
skupaj šest poglavij.
Starši so izrazili željo, da bi se roditeljskih sestankov v Podnanosu udeležila tudi
učiteljica angleščine.
Izpostavila je tudi problem dotrajane računalniške opreme v računalniški
učilnici v Podnanosu.
Ga. ravnateljica je povedala, da se bo v prihodnje naročilo računalniško opremo,
čakalo se je na finančna sredstva.
Ga. Nardin je pohvalila kuhinjo Vipavske šole, ki je kuhala dobro.

Ga. ravnateljica je povedala, da upa da bo še naprej tako ostalo, zaradi sistema
javnega naročanja.
Ga. Nardin je opozorila, da se otrok ne vceplja fraze »ni denarja«, temveč, da se
jim prepušča iskanje rešitev.
Ga. Furlan je povedala, da je bil sprejet sklep na Odboru šolskega sklada, da se
na šolski spletni strani pod zavihkom učenci objavi seznam tekmovanj, datum,
mentor in cena.
To področje je pokrivala ga. Pangerc.
Na koncu je ga. ravnateljica predstavila še predlog Razvojnega načrta za dobo 5
– ih let.

Zapisala:

Mateja Koritnik

Predsednica Sveta šole:

Nataša Nardin

