POROČILO PREDSTAVNIKA OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA V SVETU ZAVODA OŠ
IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI ZA LETO 2021
V letu 2021 je potekel mandat Svetu zavoda, konstitutivna seja novega je bila dne 7. 12. 2021.
Svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev zavoda in
trije predstavniki staršev (dva iz šole in eden iz vrtca), in sicer:
- trije predstavniki ustanovitelja: Darja Zavec, Sara Krošelj, Gabrijela Kodre
- pet predstavnikov delavcev zavoda: Anica Erjavec (predsednica), Špela Pesek Vidovič
(namestnica predsednice), Tjaša Mrak, Tanja Bavčar, Ivan Danijel Mrevlje
- trije predstavniki staršev: Boštjan Marc Baša, Martina Gerbec, Nika Brajdih
Na drugi seji sveta zavoda, ki je bila v ponedeljek, 28. 2. 2022, je svet zavoda obravnaval
naslednje točke:
1.
2.
3.
4.
5.

Poročilo šolskega sklada in potrditev novega zapisnika;
Popis osnovnih sredstev;
Poslovno poročilo;
Računovodsko poročilo;
Delovna uspešnost ravnatelja.

GLAVNI POUDARKI OBRAVNAVANIH DOKUMENTOV
Šola kontinuirano zasleduje naslednje cilje:
- omogočanje osebnostnega razvoja posameznika v skladu z njegovimi sposobnostmi in
interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
- spodbujanje branja in pisanja s poudarkom na pismenosti in bralnem razumevanju pri vseh
predmetih;
- razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;
- razvijanje naravoslovnih in digitalnih kompetenc;
- nadgrajevanje učnega okolja za razvijanje posameznikovih sposobnosti;
- vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno
strpnost, nesebično dajanje pomoči, brisanje meja;
- spodbujanje sprejemanja odgovornosti, upoštevanja pravil in dogovorov;
- sodelovanje, spodbujanje altruizma, zviševanje koncentracije;
- sposobnost umirjanja, nadzorovanje negativnih čustev, zmanjševanje stresa;
- gradnja primerne kulture odnosov med vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa
na šoli;
- vključevanje vrtca in šole v okolje in prepoznavnost v širši javnosti;
- izobraževanje zaposlenih, spodbujanje osebnostne in strokovne rasti posameznikov;
- vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično
družbo.

Doseganje teh ciljev šoli omogoča zelo dobra realizacija pouka:

Poleg dobre realizacije pa je šola vključena še v različne projekte, zaposleni se strokovno
izobražujejo, učencem je nudena učna pomoč in vključevanje v različne interesne dejavnosti.
Učenci tako dosegajo naslednji učni uspeh:

Dejavnosti predšolske vzgoje in izobraževanja so v vrtcu izvajali v 18-ih oddelkih na petih
lokacijah v Občini Šempeter-Vrtojba in Občini Renče-Vogrsko.
Kljub delovanju v izrednih razmerah so bile izvedene dejavnosti v celoti oz. največji možni
meri. Ohranila se je pozitivna klima in dobra komunikacija ter odnosi.
Izvedene so bile naslednje investicije:
- sanacija in obnova parketa v veliki telovadnici šole.
- menjava klime v enoti Mavrica.
Kupljena je bila naslednja oprema:
-stoli in mize v drugem in tretjem razredu, v glasbeni učilnici in v učilnici za kemijo.
- v okviru evropskega projekta React nakup 1 prenosni računalnik in 1 projektor za vrtec; 9
namiznih računalnikov, 1 monitor in 8 prenosnih računalnikov za šolo).

Javni zavod je zadnja leta posloval z izgubo, izgubo izkazuje tudi v letu 2020. Posebno
zaskrbljujoča je izguba iz tržne dejavnosti v preteklih letih, le-te naj javni zavod ne bi imel,
razen če ne gre za izredno stanje in nepredvidene okoliščine. Revizija še ni zaključena, bo pa
v kratkem. Zavod v letu 2021 ne posluje več z izgubo in tudi ni neplačanih računov. Poslovno
leto 2021 je zaključeno pozitivno, in sicer z minimalnim presežkom prihodkov nad odhodki v
znesku 932,72 eur.

