ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V ČETRTEK, 17. FEBRUARJA
2011, OB 17.00 URI V GLASBENI UČILNICI.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo trinajst
staršev, trije so se opravičili.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
Izvolitev novega predstavnika staršev v svet šole.
Predstavitev Bele knjige.
Analiza vzgojnoizobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju.
Spremembe pravil šolskega reda.
Spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2010/2011.
Šolski sklad.
Razno.

K 1. točki)
Predsednica sveta staršev Aleksandra Kohek je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z
dne 15. novembra 2010.
Ravnateljica je svet staršev seznanila, do bo interesna dejavnost dramska skupina pričela z
delom po zimskih počitnicah.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki)
G. Matjaž Ivanuša, predstavnik staršev v svetu šole, je podal odstopno izjavo, ker se zaradi
preobremenjenosti ne more udeleževati svetov šole. Svet staršev je predlagal kot
predstavnico staršev v svet šole, Karmen Kolmanič in sprejel sklep
Sklep: Svet staršev imenuje Karmen Kolmanič kot predstavnico staršev v svet šole, od
17.2.2011 naprej.
K 3. točki)
Ravnateljica je predstavila glavne spremembe osnovnega šolstva, ki jih obeta Bela knjiga, ki
naj bi bila potrjena 31.3.2011.
Poudarila je tri področja: predmetnik, diferenciacija in preverjanje in ocenjevanje.
Daljša debata je potekala o poučevanju tujih jezikov in o enakopravni obravnavi vseh
učencev v Sloveniji o osnovnošolskem programu. Svet staršev meni, da je znanje tujih
jezikov, pomembno za državljane Slovenije. Meni pa tudi, da poučevanje drugega tujega
jezika ne poteka kontinuirano od vrtca do osnovne in srednje šole (učenci se pričnejo učiti
vedno od začetka drugi tuj jezik ne glede na stopnjo izobraževanja).
K 4. točki)
Ravnateljica je predstavila analizo vzgojnoizobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju.
Predvsem je opozorila na neocenjenost nekaterih učencev pri športni vzgoji in izbranem
športu zaradi bolezni in opravičil, ki pa se ne nanašajo na celoletno opravičenost (zdravniško
opravičilo).
Pri dveh realiziranih starševskih večerih je opozorila na slabo udeležbo staršev. Analizo so
starši prejeli kot gradivo ob vabilu na svet staršev in je priloga zapisniku.
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K 5. točki)
Ravnateljica je predstavila spremembe Pravil šolskega reda in vpeljavo dveh šolskih kazni
- to sta opomin razrednika in opomin ravnatelja, ki jih bi šola izdala učencu ob kršitvah pred
vzgojnim opominom.
Svet staršev je podprl spremembe Pravil šolskega reda.
K 6. točki)
Ravnateljica je predstavila dopolnitve in spremembe Letnega delovnega načrta za šolsko
leto 2010/2011.
Gradivo je priloga zapisniku.
Svet staršev je podal pozitivno mnenje k dopolnitvi letnega delovnega načrta.
K 7. točki)
Ravnateljica je svetu staršev pisno predložila finančno poročilo šolskega sklada za leto
2011.
Gradivo je priloga zapisniku.
K 8. točki)
Karmen Kolmanič, predstavnica sveta staršev OŠ Slave Klavore, v aktivu staršev
mariborskih osnovnih šol, je podala poročilo s sestanka.
Obravnavali so enoten termin za zimske počitnice, fleksibilni predmetnik, soglasja, ki ga
mora dati svet staršev ob nakupu delovnih zvezkov. Pri vseh obravnavanih temah je
potrebna analiza, šele nato stališče aktiva.
Anita Škraban je povprašala, ali bi bilo možno, da starši, ki imajo več otrok v šoli, dobijo
le eno položnico za plačilo storitev.
Ravnateljica je obljubila, da se bo pozanimala v administrativni službi.
Ravnateljica je prisotne seznanila, da bo naslednji sestanek sveta staršev v maju 2011.
Sestanek sveta šole pa v ponedeljek, 28. februarja 2011, ob 17. uri.
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.45 uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta staršev:
Aleksandra KOHEK
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