Svet staršev Osnovne šole Koper
Cesta Zore Perello - Godina 1
6000 Koper
Številka: 900-240/2017
Datum: 22. 2. 2017

ZAPISNIK 2. REDNE SEJE SVETA STARŠEV
OSNOVNE ŠOLE KOPER v šolskem letu 2016/2017
2. redna seja sveta staršev Osnovne šole Koper v šolskem letu 2016/2076 je potekala v sredo,
22. 2. 2017, od 17.00 ure do 19.23 ure v amfiteatralni dvorani Osnovne šole Koper (prvo
nadstropje C1 – 02).
Prisotni člani:

Damjan Janežič, Sebastijan Filipčič – nam. Doris Krajnc, Vojka
Lapajne – nam. Kristine Jurinčič Radovac, Dimitrij Marušič, Sara
Rožič, Lina Kaldana, Katja Kavšek, Manuela Stefanovski, Violeta
Todorovič – nam. Tee Vatovec, Teja Perenič Mamilovič, Mirella
Baruca, David Tomovski, Ksenija Jug, Anton Obrstar, Janja Zorko,
Branko Kavšek, Alenka Colarich, Milena Žmauc – nam. Alene Pejič,
Nina Štefe, Goran Malenič, Helena Raimondi Bratož, Mariza Škrlj –
nam. Mirana Purgarja, Mellors Baškovič, Simona Penca, Elvis Belac,
Ervina Lisjak, Mojca Hilj Trivić,

Odsotni člani:

Rebeka Lampe, Alenka Šavron, Klara Koren, Sonja Belac, Marjana
Gruber, Katjuša Božič, Saša Karlovič Furlan, Irena Cerovac, Polonca
Uljan, Ines Prodan,

Ostali prisotni:

Niti Krota Bagari, pomočnica ravnatelja, Tanja Rupert, pomočnica
ravnatelja, Nada Sluga, soc. delavka, Anton Baloh, ravnatelj, Milena
Skočir, tajnica zavoda.

Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. obravnava in potrditev dnevnega reda,
2. pregled in potrditev zapisnika 1. seje sveta staršev Osnovne šole Koper v
šolskem letu 2016/2017,
3. seznanitev s Poslovnim poročilom Osnovne šole Koper za leto 2016,
4. seznanitev z Letnim programom dela in finančnim načrtom Osnovne šole Koper
za leto 2017,
5. pobude in predlogi staršev,
6. analiza učnega uspeha učencev Osnovne šole Koper v prvem polletju
2016/2017,
7. uresničevanje vzgojnega načrta Osnovne šole Koper,
8. presek stanja odprtih terjatev zavoda do staršev za neplačane storitve, plačilna
disciplina in plačilna politika (šolske storitve in prehrana),
9. razno:
 projekti,
 10. obletnica šole.

Zapisnik je pisala tajnica, ga. Milena Skočir.
K TOČKI 1
Sejo je vodil predsednik g. Mellors Baškovič. Ugotovil je, da je svet staršev sklepčen.

SKLEP 1
Svet staršev Osnovne šole Koper potrdi dnevni red 2. seje sveta staršev Osnovne šole
Koper v šolskem letu 2016/2017, z dne 22. 2. 2017.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.
Izid glasovanja je: 26 za, nihče proti, vzdržanih ni.
K TOČKI 2
Na zapisnik 1. seje sveta staršev ni bilo pripomb.
SKLEP 2
Svet staršev Osnovne šole Koper potrjuje zapisnik 1. in konstitutivne seje sveta staršev
Osnovne šole Koper z dne 26. 9. 2016.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.
Izid glasovanja je bil: 26 za, nihče proti, vzdržanih ni.
K TOČKI 3
Ravnatelj je dobil besedo in povedal, da je bilo gradivo predhodno prejeli (objava na spletni
strani šole). Zastavljeni programi so bili realizirani, nekateri preseženi. Zelo uspešno je bila
obeležena 10 – obletnica šole.

SKLEP 3
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s Poslovnim poročilom Osnovne šole
Koper za leto 2016 in daje pozitivno mnenje k Poslovnemu poročilu Osnovne šole Koper
za leto 2016.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.
Izid glasovanja je bil: 28 za, nihče proti, vzdržanih ni.
K TOČKI 4
Ravnatelj je predstavil Letni program dela in finančni načrt, gradivo je bilo predhodno dostopno
na spletni strani. Povedal je, da je bila realizacija 100%, ponekod tudi presežena.

Nadstandardni program – svet staršev o tem soodloča (str. 40 – šola v naravi in plavalni tečaj).
7. razred – prijav je več kot 80% pove pom. Ravnatelja, ga Tanja Rupert. Ga. Nada Sluga pa
pove, da je s strani staršev prejela nekaj prošenj za subvencijo šole v naravi za 7. razred,
naknadno pa bodo zaprosili še starši 2. razredov.
Ministrstvo financira plav. tečaj v 3. razredu in smučanje v 5. razredu. Tudi v 3. razredu
beležimo neplavalce. Svet staršev podpira organizacijo športnega programa od 1. – 3.
V dogovoru smo z MOK – celotno območje MOK, da bi na naši šoli odprli na predmetni st. 7.9. razred oddelek za vrhunske športnike in umetnike. Drugačna organiziranost pouka v
celotnem dnevu. Povsem novo v Sloveniji. Financirani bi bili s strani MOK.
SKLEP 4
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z Letnim programom dela in finančnim
načrtom Osnovne šole Koper za leto 2017 in daje pozitivno mnenje k Letnemu programu
dela in finančnemu načrtu Osnovne šole Koper za leto 2017.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.
Izid glasovanja je bil: 28 za, nihče proti, vzdržanih ni.
K TOČKI 5

Pobude in predlogi:
Kolesarski izpit se lahko izjemoma opravi tudi za nižje razrede (3. in 4.) izjemoma za
5 učencev v letošnjem letu kot določi šola. Šola se bo pozanimala pri AMZS glede
opravljana kolesarskega izpita za učence, ki ga niso opravili (samoplačniško).
Urnik vstopa v šolo je določen in ni bilo sprememb, le doslednost pri izvajanju. V
jutranje varstvo naj se učence vpiše, tako imajo možnost prihoda pred 8.00.
Igrala so redno pregledana in vzdrževana.
Šolski prevozi so za letošnje leto nespremenjeni, za drugo šolsko leto pa so
spremembe (objavljene na spletni strani šole).
Možnosti predstavnikov oz. staršev za spremembo šolskih prevozov naslednje leto so
v spremembi občinskega odloka glede šolskih okolišev.
V dogovoru z učitelji je možno v petek, 24. 2. pustovati (pustni torek – počitnice).
V zimskih počitnicah so za učence organizirane delavnice (ponudba je na spletni strani
šole).
Šola naj ponovno opozori občino glede varnostnika in varnosti ter dostopa učencev v
objekt na Bonifiki.
Pomoč učencem, pisanje nalog, pomoč sošolcev je možna pod nadzorom učitelja in
že poteka v učilnici mat 3 ali v amfiteatralni dvorani.

Starši predlagajo, da predsednik sveta staršev pripravi dopis za starše – prispevek v
solidarnostni sklad kot prispevek šoli za izdane publikacije in knjigo pravljic ob 10.
obletnici šole, ki so jo učenci prejeli brezplačno.
Predlaga se organizacija računalniškega krožka – računalniško opismenjevanje
učencev (ponudba ga. Line Kaldana). Oglasila se bo po počitnicah pri ravnatelju.
Vloga šole naj se naslovi po dogovoru z ravnateljem za prevzem odpisanih
računalnikov za učence, ki to potrebujejo, podjetju Actual na predlog predstavnice.
Pomoč pri izvržbah na predlog predstavnice. Oglasila se bo pri ravnatelju po
počitnicah.
Stojala za kolesa – morda je možnost, da se jih postavi za šolo. Predstavlja pa to tudi
spremembo požarnega reda. Sicer pa je možnost že sedaj uporabljati kolesarnico.
Potrebno je popraviti pitnike v šoli.
Če je le možno naj se pri naročilih šole spodbuja lokalne fotografe.

KLEP 5
Svet staršev Osnovne šole Koper se je seznanil s pobudami in predlogi staršev in
odgovori nanje.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.
Izid glasovanja je bil: 28 za, nihče proti, vzdržanih ni.
K TOČKI 6
Ravnatelj pove, da so bili starši predhodno seznanjeni s strani razrednikov z analizami učnega
uspeha učencev Osnovne šole Koper v prvem polletju 2016/2017. Čez 50 učencev ima
negativne ocene pri matematiki, slovenščini). Potrebno pa je gledati število učencev, ki se tega
predmeta uči, morda je to le 5%.
SKLEP 6
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z analizo učnega uspeha učencev
Osnovne šole Koper v prvem polletju 2016/2017.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.
Izid glasovanja je bil: 26 za, nihče proti, vzdržanih ni.
K TOČKI 7
Ravnatelj je predstavnike seznanil z uresničevanjem vzgojnega načrta Osnovne šole Koper.
Izrečenih je bilo 24 vzgojnih opominov v prvem ocenjevalnem obdobju.

SKLEP 7
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani z uresničevanjem vzgojnega načrta
Osnovne šole Koper.
Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.
Izid glasovanja je bil: 23 za, nihče proti, vzdržanih ni.
K TOČKI 8
Ravnatelj je prisotne seznanil s stanjem odprtih terjatev zavoda do staršev, nekateri razredi
izstopajo zaradi različno ugotovljenih vzrokov, dolžniki so dolžni na dan seje okrog 38.000,
izpisani učenci 9.530, en starš ima dolga okrog 2.000 EUR.
SKLEP 8
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s presekom stanja odprtih terjatev zavoda
do staršev za neplačane storitve, plačilno disciplino in plačilno politiko (šolske storitve
in prehrana).

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.
Izid glasovanja je bil: 23 za, nihče proti, vzdržanih ni.
K TOČKI 9
Ravnatelj je naštel dejavnosti, ki so se odvijale ob 10 – obletnici šole in naveden projekte, ki
so se izvajali in na katere smo se še prijavili.
Zaključna prireditev in valeta, knjiga pravljic, publikacija OŠ Koper 10, knjiga Dobrotnice zeli,
prvi šolski dan drugače in zaključni koncert z orkestrom in Eroiko.
Zimske počitnice – počitniške delavnice (Nika Rudež, Nika Vidergar in Marko Krota). Vsak dan
bo nekaj – program na spletu. Vabilo Obalno planinsko društva. Izdelava planik (vabilo na
spletu). Program počitniških delavnic za osnovnošolce (tudi na VGC Morje in naša spletna
stran).Projekti: VGC Morje, Izzivi medkulturnega sobivanja.
Imeli bomo ribiča Pepeja – z učenci 3. razreda.
V Izolo v gledališče so šli učenci – predstava v angleščini – nagrada, 15 učencev gre nagradno
v Bruselj.
Gostovanje OPZ letos v Busci – Italija. Čudovite rezultate na področju športa, odlične
gimnastičarje, FLL - jevce. Svetovno tekmovanje iz gimnastike bo na Bonifiki.

SKLEP 9
Svet staršev Osnovne šole Koper se seznani s projekti na Osnovni šoli Koper in
aktivnostmi ob 10. obletnici šole ter izjemnimi rezultati učencev na različnih področjih.

Glasovanje o sklepu je potekalo javno z dvigom rok.
Izid glasovanja je bil: 23 za, nihče proti, vzdržanih ni.

Seja je bila zaključena ob 19.23 uri.

Zapisala:
Milena Skočir

Mellors Baškovič
predsednik sveta staršev
Osnovne šole Koper

