Z A P I S N I K
5. redne seje Sveta zavoda
v četrtek, 23.06.2022 ob 18.uri v zbornici šole
Vabljeni: 11 predstavnikov Sveta zavoda
Prisotni: Petra Dermota, Sara Petrič, Albina Svetina, Bernardka Bernard, Evgenija Vuzem, Petra Šolar
Bavdaž, Adriana Kar, ravnateljica Nataša Ahačič (preko MS Teams), pomočnica ravnateljice Petra
Tonejc
Opravičeno odsotni: Marjeta Vodnjov, Iztok Pesrl, Branka Trpin
Odsotna: Maša Miklavčič
Predsednica Petra Dermota je pozdravila vse prisotne in potrdila sklepčnost seje.
AD 1)
Predlagani dnevni red je bil sprejet.
Dnevni red:
1. Potrditev predlaganega dnevnega reda.
2. Pregled in realizacija sprejetih sklepov in potrditev zapisnika 4. redne seje.
3. Poročilo o delu v šolskem letu 2021/22 in smernice za novo šolsko leto.
4. Razno.
AD 2)
Petra Dermota je prebrala sprejete sklepe prejšnje seje. Sprejetih je bilo 8 sklepov.
Sklep št. 1: Zapisnik 4. redne seje je bil potrjen.
AD 3)
Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je predstavila poročilo o šolskem delu. Povedala je, da je bilo šolsko leto
zahtevno. Pripravljenih je bilo več modelov za šolsko leto.
• Novembra 2021 je bila uvedeno obvezno nošenje mask in samotestiranje 3 krat na teden za vse
učence in zaposlene. 21. 02. 2022 se je končalo preverjanje izpolnjevanja PCT pogoja in
samotestiranje za učence in zaposlene. Od 5.3. uporaba mask ni bila več obvezna. Postopoma
smo začeli izvajati običajen pouk, interesne dejavnosti, dneve dejavnosti, razširjen program.
• Marca 2022 je bila izvedena stavka zaposlenih in pričeli smo dobivati prve begunske otroke iz
Ukrajine.
Pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc je predstavila realizacijo pouka, izvedbo dnevov dejavnosti in
planiranih proslav, realizacijo šol v naravi, ki so bile realizirane vse, razen v 4. b (na dodeljen termin so bili
kot razred v karanteni), ker pa nismo dobili nadomestnega termina, zato je bila izvedena nadomestna šola
v naravi v Soči.
• Učni uspeh ob koncu pouka: nekaj učencev ni uspešno zaključilo šolskega leta. 7 učencev bo
razred ponavljalo, 1 pa ima popravni izpit in 1 predmetni izpit. 10 učencev tujcev bo napredovalo v
višji razred, en učenec pa bo razred ponavljal.
• NPZ: 3. razredi so bili nekaj odstotkov pod slovenskim povprečjem, 6. in 9. razredi pa pri vseh treh
predmetih nad njim.
• Potekalo je veliko tekmovanj na katerih so učenci dosegali izjemne rezultate.

Ravnateljica ga. Nataša Ahačič je predstavila smernice za novo šolsko leto:
✓ Bodoči 2. in 5. razredi so številčno zelo močni. Lahko se zgodi, da bomo iz 2 oddelkov oblikovali 3
oddelke. V kolikor bo do tega prišlo, bodo starši o tem pisno (po klasični pošti) obveščeni v mesecu
avgustu.
✓ Poleg projektov, ki jih že izvajamo, smo se vključili v projekt zavoda za šolstvo Dvig digitalne
kompetentnosti, sprejeli bomo strategijo in jo v naslednjem šolskem letu izvajali.
✓ Preverili smo zadovoljstvo z razširjenim programom. Učenci so povedali, da ponujamo dovolj
raznovrstnih dejavnosti, tako da bomo to pestrost ohranjali.
✓ Prvi šolski dan v šolskem letu 2022/23 bo v četrtek, 01. 09.2022, zimske počitnice pa tokrat
nekoliko bolj zgodaj in sicer od 06. 02. 2023 do 10. 02. 2023.
AD 4)
Ga. Adriana Kar je zastavila vprašanje, kaj je meja, ko ima učenec še popravne izpite ali da
ponavlja razred. Pomočnica ravnateljice ga. Petra Tonejc je pojasnila, da so popravni izpiti
možni v zadnji triadi (7. -9. razredi): v kolikor ima učenec več kot dva popravna izpita, ponavlja
razred.
Ga. Petra Šolar Bavdaž je povedala, da je bila na včerajšnji seji točka dnevnega reda glede
prenove šole in da je komisija, ki je bila ustanovljena znotraj sveta staršev je zelo aktivna.
Ravnateljica je povedala, da so se starši na včerajšnji seji zelo angažirali. Preigravajo se
različne možnosti. Ena od možnosti je novogradnja. Le ta naj bi bila na mestu kjer je sedaj
telovadnica proti igrišču, potem ko bi se preselili v novo šolo, pa bi na mestu stare šole (ki bi jo
podrli) postavili še telovadnice.
Ga. Bernardka Bernard je povedala, da je bilo to šolsko leto res aktivno, ker je bilo potrebno v
tem zadnje delu leta izvesti vse aktivnosti, ki niso bile realizirane zaradi koronskih ukrepov. So
pa rezultati NPZ v 3. razredih pokazatelj, da je potrebno kakšno stvar tudi prevetriti.
Ga. Petra Šolar Bavdaž je pohvalila šolo za dobro delo, organiziranost,.. Ga. Sara Petrič je
dodala še, da so naši učenci pohvaljeni tudi s strani srednjih šol (ko končajo pri nas šolanje in
jih dobijo srednje šole), ga. Bernardka Bernard pa, da so zelo velikokrat pohvaljeni tudi na
raznih izletih, obiskih kulturnih ustanov, ekskurzijah,…
Seja je bila končana ob 18.50 uri.
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