ZAPISNIK
1. seje Sveta staršev v šolskem letu 2017/2018, ki je bila v torek, 5. 9. 2017, ob 18.
uri v zbornici OŠ Šturje Ajdovščina
Prisotni: Klementina Štrancar, Tomaž Curk, Maruša Ceket, Vili Vrtovec, Aleksej Šinigoj,
Senja Stres, Jana Tratnik Hladnik, Kristjan Vodopivec, Elizabeta Bratina,
Tamara Paravan, Mojca Fajdiga, Mirjana Gorup, Andrej Valič, Urška Ličen,
Lucija Praček, Veronika Lemut Mihelčič, Robert Černe in Mirjana Curk
Odsotni: Špela Šinigoj, Branko Bevk – opr. in Jernej Ferjančič
Vabljeni prisotni: Lea Vidmar, Irena Knafelc in Darja Bolčina Furlan
Vabljeni odsotni: Bojana Stopar
Dnevni red:
1. Pregled in sprejem zapisnika zadnje seje.
2. Aktualne informacije ob začetku šolskega leta 2017/2018.
3. Predlogi in pobude.
Vili Vrtovec je ugotovil, da je Svet staršev sklepčen.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
K točki 1
Zapisnik 6. seje v šolskem letu 2016/2017 je bil soglasno sprejet.
K točki 2
Lea Vidmar je pozdravila člane Sveta staršev in jih prosila, da informacije, ki jih bo podala,
prenesejo na roditeljske sestanke, ki se bodo odvijali v mesecu septembru. Manjkajo
predstavniki 1. razreda, ker bodo šele 6. 9. 2017 imeli roditeljski sestanek in jim bo te
informacije posredovala sama.
Predstavila je novo pomočnico ravnateljice Ireno Knafelc.
Lea Vidmar je povedala, da je jutranje varstvo samo za učence 1. razreda. Za učence 2.
razreda bo organizirano varstvo v sosednjem razredu od 7.45 dalje. Učenci od 3. do 5.
razreda počakajo v avli, kjer bo dežurni učitelj od 7.30 dalje.
Starše je prosila, naj otroci, ki lahko gredo v šolo sami in nimajo predure, pridejo v šolo po
8. uri. Če bo prihajalo do nemirov, bodo posameznike opozarjali.
Varstvo vozačev bo organizirano za učence vozače. Od učencev ne morejo zahtevati, da
delajo domačo nalogo, saj so že utrujeni in potrebujejo prosti čas. Med tem časom se lahko
gibajo po šoli in pred šolo, vendar morajo o tem obvezno obvestiti učitelja, ki je zadolžen
za varstvo vozačev. Opozorite jih, da se držijo pravil. Če se jih ne bodo držali, bodo
obvestili starše.
Za učence, ki čakajo 6. šolsko uro na izbirne predmete, ki potekajo 7. šolsko uro, so poslali
obvestilo, na katerem morajo starši označiti, kje bo učenec. Tisti učenci, ki bodo čakali v
šoli, bodo v varstvu vozačev in zanje veljajo ista pravila kot za vozače.
Po šestih letih so na šoli zaposlene štiri učiteljice samo za podaljšano bivanje. Le redki
predmetni učitelji bodo dopolnjevali svojo obveznost v podaljšanem bivanju in to v 4. in 5.
razredu. Ker so trije oddelki 2. razreda, morajo en oddelek deliti. Odločili so se, da vsako
leto delijo drugi oddelek. Učenci od 1. do 5. razreda ne smejo domov iz podaljšanega
bivanja brez pisnega obvestila staršev. Izjemoma lahko pokličejo ali pišejo e-pošto v
tajništvo in nato tajnica obvesti učiteljico, da gre učenec lahko domov.

Veronika Lemut Mihelčič je povedala, da bo obvestila učiteljico, da gre otrok peš domov,
če prejšnji dan tega ni predvidela.
Darja Bolčina Furlan je povedala, da na podružnično šolo lahko pokliče, saj je šola manjša
in se lahko drugače dogovorijo.
Lea Vidmar je starše prosila, naj se od otrok poslovijo pred vrati, kjer so tudi označili. S
tem bodo otroka spodbudili k večji samostojnosti.
Lea Vidmar je starše opozorila na zamujanje pouka. Največje zamujanje so opazili pri
neobveznem izbirnem predmetu angleščina v 1. razredu. Ko izberejo neobvezni izbirni
predmet le ta postane obvezen. Z zamujanjem se moti delo v razredu in tudi učenec se ne
počuti dobro, če zamudi.
Lea Vidmar je povedala, da je šola tudi v tem šolskem letu dobila projekt Zdrav življenjski
slog. Starše je prosila, naj otroke spodbudijo k obiskovanju le tega.
Učenci na predmetni stopnji naj bi po pouku odhajali domov. Če ostanejo na šoli določene
skupine, to ni moteče. Moteče postane predvsem jeseni in spomladi, ko začnejo učenci v
šolo prihajati z motorji in kolesi. Lea Vidmar je starše prosila, naj s kolesom prihajajo v šolo
samo tisti učenci, ki že imajo opravljen kolesarski izpit, saj je drugače opravljanje
kolesarskega izpita v 5. razredu povsem brezpredmetno. Z motorjem lahko pridejo v šolo
samo tisti učenci, ki že imajo opravljen izpit za motor in nosijo čelado. Ne dovolijo pa, da
ostajajo po pouku in se vozijo okrog šole ter k nespametni vožnji spodbujajo še ostale, saj
je to lahko nevarno.
Lea Vidmar je povedala, da na šoli ostajajo razna oblačila in obutev. Predlagala je, da Svet
staršev sprejme sklep, koliko časa naj šola hrani oblačila, ki jih starši ali učenci ne
prevzamejo. Po določenem času ta oblačila podarijo Rdečemu križu in Karitasu.
Starši se strinjajo, da šola ta oblačila podari po končanem tekočem šolskem letu.
Vili Vrtovec je predlagal, da se ta sklep sprejeme na naslednjem sestanku, ko bodo prisotni
tudi predstavniki 1. razreda.
Lea Vidmar je opozorila na smotrno uporabo papirnatih brisačk, ker je znesek nabave
precej visok. Otroke bodo navajali na varčevanje pri uporabi. Pri urah likovne umetnosti
na razredni stopnji naj imajo učenci s seboj staro krpo za čiščenje slikarskega pribora.
Lea Vidmar je opozorila, da učenci nosijo v šolo razne igrače, kar zna biti zelo moteče.
Prepovedani so bayblade in finger spinner, ker so zelo moteči za pouk. Če jih bodo opazili
pri učencih, jim jih bodo odvzeli.
Lea Vidmar je povedala, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v tem šolskem
letu določilo delovno soboto v mesecu aprilu, ker je v šolskem letu premalo delovnih dni.
Na šoli so se odločili, da bodo nadomeščanje opravili že 30. 9. 2017.
Lea Vidmar je povedala, da letos ne bo letne šole v naravi. Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport financira šolo v naravi učencem 5. razreda. Ker bi zaradi prenosa denarja
na 4. razred vsako šolsko leto prihajalo do različnih zneskov sofinanciranja, so se odločili,
da bo letošnji 4. razred šel v letno šolo v naravi v 5. razredu.
Lea Vidmar je povedala, da sta šolo pričeli obiskovati dve deklici, ki zaradi veroizpovedi
nosita naglavno ruto. Deklici sta že drugo leto v Sloveniji, razumeta in govorita slovensko
tako da ne bi smelo biti težav z učenjem in sprejemanjem.

Lea Vidmar je povedala, da se dogovarja s predstavniki Avriga o tem, da bi avtobus, ki
odpelje iz Budanj ob 13.55, peljal otroke tudi v Dolgo Poljano.
K točki 3
Kristjan Vodopivec je vprašal, zakaj učenci 5. razreda nimajo ključev od omaric.
Irena Knafelc je povedala, da so učenci v lanskem šolskem letu izgubili precej ključev in
so poskušali, da bi letos bili brez njih. Vendar so ugotovili, da učenci 3. razreda ne morejo
odpreti vrhnjih omaric, zato bodo morali prejeti ključe. Predvidevajo, da učenci 5. razreda
znajo že bolje rokovati s ključi, zato jih bodo prejeli tudi oni.
Veroniko Lemut Mihelčič je zanimalo, koliko učencev je na šoli.
Lea Vidmar je povedala, da je na šoli 465 učencev, od tega 399 na matični šoli in 66 na
podružnični šoli v Budanjah.
Elizabeta Bratina je vprašala, ali bi lahko učenci puščali učbenike v šoli.
Lea Vidmar je povedala, da učbenike lahko puščajo v omarici.
Tamara Paravan je prosila, če lahko razredniki obvestijo starše, pri katerih predmetih imajo
učbenike za na klop in pri katerih predmetih morajo prinesti učbenike v šolo.
Jana Tratnik Hladnik je vprašala, koliko sestankov Sveta šole predvidevajo v tem šolskem
letu.
Lea Vidmar je povedala, da predvidevajo še tri sestanke v tem šolskem letu:
- konec septembra (Letni delovni načrt in Realizacija Letnega delovnega načrta),
- konec februarja (Letno poročilo) in
- konec šolskega leta.
To so redne seje, če bo potrebno, bodo sklicali še dodatno sejo ali pa korespondenčno
sejo.
Mirjano Curk je zanimalo, kako bodo rešili garderobe na podružnici Budanje.
Lea Vidmar je povedala, da vedo, da je garderoba premajhna za tako število otrok.
Načrtujejo nakup stojal za čevlje, vendar morajo videti, koliko jih manjka.
Lucija Praček je vprašala, kdaj bo telovadnica popravljena.
Lea Vidmar je povedala, da predvidevajo uporabo telovadnice v naslednjem tednu. Zaradi
vlage niso mogli postaviti parketa in ga bodo v tem tednu.
Andrej Valič je vprašal, ali so mogoče ugotovili vzrok pritoka vode v telovadnico.
Lea Vidmar je povedala, da je možnih več vzrokov:
- puščanje vode v garderobah,
- zamašena greznica,
- podtalnica ali
- puščanje v različnih delih telovadnice.
Te vzroke naj bi sanirali, čas bo pa pokazal svoje.
Seja Sveta staršev se je zaključila ob 19.10.
Številka: 900-1/2017-2

Patricija Rojc,
zapisničarka

Vili Vrtovec,
predsednik Sveta staršev

