ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V ČETRTEK, 19. SEPTEMBRA
2013, OB 17. URI V UČILNICI LIKOVNE UMETNOSTI.

Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo
sedemnajst staršev, eden se je opravičil.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
Zakonska opredelitev dela sveta staršev.
Poročilo o delu v šolskem letu 2012/2013.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014.
Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja.
Evalvacija vzgojnega načrta.
Razno.

K 1. točki)
Ravnateljica Stanislava Frangež je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne 30. maja
2013.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki)
Ravnateljica je svet staršev seznanila s pristojnostmi (po ZOFVI in Odloku o ustanovitvi) in s
Poslovnikom sveta staršev, ki je prav tako kot zapisniki objavljen na spletni strani šole.
Sklep 1: Svet staršev je z javnim glasovanjem za predsednico sveta staršev imenoval
Zdenko Peršin, za njeno namestnico pa Uršo Žiger.
Sklep 2: Svet staršev je z javnim glasovanjem v svet šole imenoval Zdenko Peršin, Angelo
Jokić in Dušico Dubravac.
Svet staršev ni imenoval novega predstavnika v svet staršev mariborskih osnovnih šol.
K 3. točki)
Ravnateljica je prestavila svetu staršev Poročilo o delu v šolskem letu 2012/2013.
Šola je gradivo poslala članom sveta staršev po elektronski pošti.
Gradivo je priloga zapisniku.
K 4. točki)
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2013/2014 v točkah, ki se
nanašajo na nadstandard. Starši so gradivo prejeli po elektronski pošti.
4.1.
Ravnateljica je svet staršev seznanila z nadstandardnimi oblikami v okviru obveznega
programa:
- dnevi dejavnosti,
- strokovne ekskurzije, ki so vključene v dan dejavnosti,
- tekmovanja.
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4.2.
Ravnateljica je svet staršev seznanila z nadstandardom v okviru razširjenega programa:
- jutranje varstvo od 2. do 5. razreda, cena je 10,00 € mesečno,
- šola v naravi 3. razred, 5. razred in 8. razred v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti.
Okvirna cena za petdnevno šolo v naravi za 5. in 8. razred je 100,00 €. V 5. razredu bo
prispevek zmanjšan za prispevek MIZŠ 67,70 €.
V 3. razredu pa bo cena tridnevne šole v naravi okvirno 60,00 €.
Šola bo organizirala vikend za nadarjene v maju.
4.3.
Ravnateljica je predstavila področje čistega nadstandarda:
- nemščina od 3. do 6. razreda, ki ga financira MO Maribor,
- računalništvo od 4. do 6. razreda, ki ga financira MO Maribor,
- strokovne ekskurzije v tujino:
- München - za učence 8. in 9. razreda,
- Gradec - za učence od 4. do 9. razreda, ki obiskujejo nadstandard nemščine in
obvezni drugi tuj jezik.
Starši se prostovoljno odločajo o udeležbi učencev na strokovnih ekskurzijah in prispevajo
polno ceno.
Svet staršev se je strinjal s predlaganim nadstandardom v šolskem letu 2013/2014.
Gradivo je priloga zapisniku.
K 5. točki)
G. Pintarič, pomočnik ravnateljice, je podal poročilo o NPZ v letu 2013.
Za učence 9. razreda je bilo obvezno in je potekalo iz slovenščine, matematike in geografije.
Za učence 6. razreda je bilo prostovoljno in je potekalo iz slovenščine, matematike in
angleščine.
Poročilo je priloga zapisniku.
K 6. točki)
Katja Kovačič, pedagoginja je podala izsledke spremljanja vzgojnega delovanja šole.
Izpostavila je težave na področju rabe mobilnih telefonov. Svet staršev je dal pobudo, da
se o (ne)uporabi mobilnih telefonov v šoli spregovori tudi na vseh roditeljskih sestankih.
Poročilo je priloga zapisniku.
K 7. točki)
7.1.
Ravnateljica je svet staršev seznanila z obnovo šole, ki naj bi bila predvidoma gotova do
konca novembra.
Povedala je, da šola prvi teden v oktobru gosti udeležence projekta Skrivnosti Newtonovega
jabolka (Comenius).
7.2.
Ga. Gabrijan in ga. Jarc sta pohvalili zaključno prireditev lanskih 2. razredov in učiteljic
Aleksandre Kop in Janje Pastirk.
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7.3.
Ravnateljica je na vprašanje o plačilu jutranjega varstva odgovorila, da je plačljivo v višini
10 € mesečno, ne glede na število dni učenčeve prisotnosti.

Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.45 uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta staršev:
Zdenka Peršin
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