ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V ČETRTEK, 16. FEBRUARJA
2012, OB 17. URI V UČILNICI LIKOVNE VZGOJE.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo enajst
staršev, trije so se opravičili.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
Novela zakona o osnovni šoli.
Analiza vzgojnoizobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju.
Spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2011/2012.
Šolski sklad.
Razno.

K 1. točki)
Predsednica sveta staršev Dušanka Bratuša je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne
16. novembra 2011.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki)
Ravnateljica je predstavila Novelo zakona o osnovni šoli, ki je bila objavljena v Uradnem
listu št. 87/2011. Ustavila se je predvsem pri novostih, ki jih predvideva in pričetke izvajanja
le teh – spremembe na področju začetka poučevanja 1. tujega jezika, o neobveznih izbirnih
predmetih, o številčnem ocenjevanju v 3. razredu, sprememba pri nacionalnem preverjanju
znanja. Večina novosti bo začela veljati v šolskem letu 2013/2014 in 2014/2015.
K 3. točki)
Ravnateljica je predstavila analizo vzgojnoizobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju.
Analizo so starši prejeli kot gradivo ob vabilu na svet staršev in je priloga zapisniku.
K 4. točki)
Ravnateljica je predstavila dopolnitve in spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2011/2012.
Gradivo je priloga zapisniku.
Svet staršev je podal pozitivno mnenje k dopolnitvi letnega delovnega načrta.
K 5. točki)
Ravnateljica je svetu staršev pisno predložila finančno poročilo šolskega sklada za leto
2011.
Gradivo je priloga zapisniku.
K 6. točki)
Ravnateljica je starše opozorila na Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter na
obveščanja staršev glede pravic do subvencioniranih kosil v letu 2011 (pisna sporočila
staršem in objava na spletni strani šole ter na oglasnih deskah po šoli).
Ravnateljica je starše seznanila z odhodom zobozdravstvene službe iz ambulante Tezno
v zobozdravstveno ambulanto na Ljubljansko. Ker so sistematski zobozdravstveni pregledi
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obvezen del šolskega programa se šola dogovarja z drugo zobozdravstveno ambulanto na
Teznu za prevzem tega dela v naslednjem šolskem letu.
Starše je zanimalo, kako bo v letošnjem letu z obnovo šole, ki je v prejšnjem koledarskem
letu izpadla iz investicijskega vzdrževanja.
Ravnateljica je starše seznanila, da je bil javni razpis za obnovo šole (faza 3) objavljen že
poleti 2011, izbran je bil tudi ponudnik, vendar zaradi pomanjkanja financ v MO Maribor ni
prišlo niti do podpisa pogodb.
V lanskem letu je bilo v MO Maribor planirano okoli 1,300.000 € za investicijsko vzdrževanje,
realiziranih pa za okoli 400.000 €.
Vhodna vrata, ki so nujna zamenjave, pa ne spadajo v fazo 3 obnove šole, ampak bi naj bila
zamenjana s strani občine šele, ko bo izvedena nadgradnja avle in večnamenskega prostora
za knjižnico in računalniško učilnico.
Za leto 2012 je ponovno planirana obnova šole – faza 3 (upravni prostori, telovadnica, klet).
Naslednji sestanek sveta staršev bo v prvi polovici maja 2012.
Sestanek je bil zaključen ob 18.35 uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta staršev:
Dušanka BRATUŠA
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