ORGANI UPRAVLJANJA
RAVNATELJ
V šolskem letu 2015/2016 opravlja naloge v. d. ravnatelja mag. Ana Košuta Skok, prof.
Mandat je pričel 21. aprila 2015 in traja do izvolitve novega ravnatelja oz. največ za eno
leto.
SVET ZAVODA
Svetu zavoda v tej sestavi je štiriletni mandat pričel 22. 4. 2013. Izvoljeni so bili:
PREDSTAVNIKI DELAVCEV: Martin Plesničar, Boštjan Colja, Tea Brešan, Bruno Bizjak in
Sabina Gabrijelčič
PREDSTAVNIKI STARŠEV: Branko Paravan, Mirjam Košuta, Metka Blažič
PREDSTAVNIKI USTANOVITELJA: Ivan Humar (namesto Marka Maffija, ki je izstopil iz
sveta), Valter Valentinčič, Martina Kobal
Predsednica sveta zavoda je Mirjam Košuta.
Naloge sveta zavoda so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (48. člen) ter Odloku o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Deskle (13. člen).
OSTALI ORGANI, KI JIH PREDPISUJE ZAKONODAJA
SVET STARŠEV
Sestavljajo ga starši, izvoljeni na prvih roditeljskih sestankih posameznih oddelkov šole.
Vsako novo šolsko leto se svet staršev na prvem sestanku dopolni in na novo
konstituira. Prvi sklic v šolskem letu opravi ravnatelj.
Svet staršev v šolskem letu 2015–2016 vodi Branko Paravan, namestnik je Maja Kodelja
Cencič.
Člani sveta staršev so: Ingrid Kodelja (1. a), Andrej Koglot (2. a), Nataša Zimic (3. a),
Branko Paravan (4. a), Mateja Jerman (5. a), Tanja Kogoj (6. a), Jurij Murovec (7. a), Lara
Lovišček (8. a), Maja Kodelja Cencič (9. a).
Za urejanje oglasne deske sveta staršev skrbi Alenka Pegan Colja.
Starši svoje poglede na program življenja in dela šole najlažje sporočajo preko sveta
staršev, kjer ima vsak oddelek svojega predstavnika. Na prvem sestanku starši lahko

predlagajo spremembe, dajejo pobude in izražajo svoje želje. S tem pomagajo
oblikovati LDN šole in prispevajo k večji pestrosti življenja v njej. Pripombe staršev, ki
bodo predstavljale večinsko mnenje staršev posameznih oddelkov in bodo znotraj
zakonsko dovoljenih okvirov ter finančnih zmožnosti, bomo po presoji vključili v LDN.
ODDELČNA SKUPNOST je temeljna oblika organiziranosti učencev enega oddelka.
Učenci oddelčne skupnosti volijo dva predstavnika oddelka v skupnost učencev šole.
Volitve so tajne. Oddelčno skupnost vodi razrednik.
SKUPNOST UČENCEV ŠOLE
Za uveljavljanje svojih pravic in interesov se oddelčne skupnosti preko svojih
predstavnikov povezujejo v skupnost učencev šole. V šolskem letu 2015–2016 je
mentorica skupnosti učencev šole Alenka Pegan Colja.
Izvoljeni predstavniki šolske skupnosti zastopajo šolo na občinskem parlamentu na
občini Kanal ob Soči, medobčinskem parlamentu v Novi Gorici in en predstavnik se
udeleži republiškega parlamenta v Ljubljani. Tema letošnjega otroškega parlamenta je
Pasti mladostništva.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
UČITELJSKI ZBOR sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Vodi in sklicuje ga ravnatelj. O
problematiki razpravlja na sestankih in konferencah. Na njih obravnava tematsko
problematiko, ki se poraja pri življenju in delu šole. Smisel teh sestankov je predvsem
skozi pogovor in izmenjavo mnenj najti optimalne rešitve ali sprejeti navodila. O poteku
se vodi zapisnik.
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo v posameznem oddelku. Po potrebi sodelujejo še ravnatelj, svetovalna delavka in
drugi strokovni delavci. Sklicuje in vodi ga razrednik. O poteku sestanka razrednik vodi
zapisnik.
RAZREDNIK vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira učne in vzgojne rezultate
oddelka, skrbi za organizacijo medsebojne pomoči med sošolci in spremlja rezultate
tega dela, sodeluje s starši in svetovalno službo, skrbi za dobro vzdušje v oddelku,
pripravi in skrbi za izvedbo programa razrednih ur. Le-ta je sestavni del letne priprave.
Ob zaključku šolskega leta pripravi poročilo o realizaciji in ga odda ravnatelju.

STROKOVNI AKTIVI


aktiv učiteljev razredne stopnje

VODJA: Tina Kracina



jezikovno-umetnostni aktiv

VODJA: Mojca Petelin



naravoslovno-tehnični aktiv

VODJA: Boštjan Colja



aktiv razrednikov

VODJA: Marija Drekonja

Aktivi se sestajajo po potrebi oz. najmanj trikrat v šolskem letu. O svojem delu vodijo
zapisnik. Posamezni učitelji lahko sodelujejo v več aktivih. V jezikovno-umetnostni in
naravoslovno-tehnični aktiv je vključen tudi predstavnik razredne stopnje, ki je
zadolžen za prenos informacij med razredno in predmetno stopnjo. Na ta način se
usklajuje delo od 1. do 9. razreda.
Aktivi obravnavajo morebitne spremembe v učnih načrtih, usklajujejo delo ter skrbijo
za kontinuiteto, ki omogoča racionalnejšo razporeditev učne snovi, kar naj bi se
odražalo tudi v večjem številu ur za utrjevanje obravnavanih gradiv. Osnovna želja je,
da se poveča količina trajnega znanja, kar naj bi omogočilo boljšo osnovo za delo v
višjih razredih. O svojem delu vodijo zapisnik.
SKUPINA ZA PREHRANO
Sestavljajo jo: organizator šolske prehrane Boštjan

Colja, Dolores Žnidarčič

(predstavnica razredne stopnje), Liljana Vrabl (predstavnica predmetne stopnje), Jožica
Jakopič (glavna kuharica), Nadja Šušmelj (predstavnica vrtca). Komisijo vodi in sklicuje
organizator šolske prehrane. Naloge skupine za prehrano so opredeljene v Pravilih
šolske prehrane. Na sestankih se vodi zapisnik.

