ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V TOREK, 20. SEPTEMBRA 2011,
OB 17. URI V UČILNICI SLOVENŠČINE.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo
petnajst staršev.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
Zakonska opredelitev dela sveta staršev.
Poročilo o delu v šolskem letu 2010/2011.
Letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012.
Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja.
Evalvacija vzgojnega načrta.
Razno.

K 1. točki)
Ravnateljica Stanislava Frangež je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne 16. maja
2011.
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
Dušanko Bratuša, za njeno namestnico pa Zdenko Peršin.
Sklep 2: Svet staršev je z javnim glasovanjem potrdil, da bo predstavnica staršev OŠ Slave
Klavore Maribor v Aktivu staršev mariborskih osnovnih šol Karmen Kolmanič, njena
namestnica pa Leonida Perdijić.
K 3. točki)
Šola je gradivo Poročilo o delu v šolskem letu 2010/2011 poslala članom sveta staršev z
vabilom.
Ga. Gabrijan je postavila vprašanje, zakaj se je tabora za nadarjene udeležilo tako majhno
število učencev naše šole. Ravnateljica je odgovorila, da je vključitev v tabor prostovoljna,
ker pa smo na šoli v prejšnjem šolskem letu že izvedli dve soboti za nadarjene učence in
strokovno ekskurzijo na Dunaj, je bil verjetno razlog tudi finančni, saj ti stroški bremenijo
starše.
K 4. točki)
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2011/2012 v točkah, ki se
nanašajo na nadstandard. Starši so na mizo prejeli načrt in finančno ovrednotenje dnevov
dejavnosti, strokovne ekskurzije, tekmovanja, šole v naravi. Pred tem so bili starši na
roditeljskih sestankih seznanjeni tudi z nadstandardom po posameznih razredih.
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4.1.
Ravnateljica je svet staršev seznanila z nadstandardnimi oblikami v okviru obveznega
programa:
- dnevi dejavnosti,
- strokovne ekskurzije od 6. do 9. razreda,
- tekmovanja.
Ravnateljica je pri tekmovanjih izpostavila velik finančni vložek šole pri prevozih. Predlagala
je, da v okviru prispevkov v šolski sklad skušamo pridobiti sredstva.
Šolski sklad bo posebna točka na naslednjem sestanku sveta staršev.
4.2.
Ravnateljica je svet staršev seznanila z nadstandardom v okviru razširjenega programa:
- jutranje varstvo od 2. do 5. razreda, cena je 8,00 € mesečno,
- šola v naravi 3. razred, 5. razred in 8. razred.
Okvirna cena za petdnevno šolo v naravi za 5. in 8. razred je 85,00 €, šola v naravi se bo
odvijala v Centrih šolskih in obšolskih dejavnosti. V 5. razredu bo prispevek zmanjšan za
prispevek MŠŠ 67,70 €.
V 3. razredu bo šola v naravi tridnevna v Domu Miloša Zidanška na Pohorju z okvirno ceno
60,00 €.
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:
- Munchen (tehniški muzej) za učence 8. in 9. razreda,
- Pariz – za učence 8. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet francoščino,
- Sevilla – za učence 7. in 9. razreda, ki obiskujejo izbirni predmet španščino.
Starši se prostovoljno odločajo o udeležbi učencev na strokovnih ekskurzijah in
prispevajo polno ceno.
Ravnateljica se je še posebej ustavila pri plavalnih tečajih:
- v 1. razredu je plavalni tečaj nadstandard, izvajal se bo v okviru OPB, financirala ga bo
MO Maribor,
- v 3. razredu je plavalni tečaj vključen v učni načrt in spada v obvezni program, financira
ga MŠŠ in MO Maribor,
- preverjanje plavanja v 6. razredu spada v obvezni program.
Svet staršev se je strinjal s predlaganim nadstandardom v šolskem letu 2011/2012.
Gradivo je priloga zapisniku.
K 5. točki)
G. Pintarič, pomočnik ravnateljice, je podal poročilo o NPZ v letu 2011.
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.
V 6. razredu je NPZ opravljalo 81,6 % učencev.
Rezultati so bili pri vseh predmetih pod slovenskim povprečjem od 4,5 % do 6,5 %.
V 9. razredu je NPZ opravljalo 97,8 % učencev.
Rezultati so bili pri vseh predmetih pod slovenskim povprečjem od 0,7 do 1,5 %.
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Na osnovi analize so vsi strokovni aktivi podali smernice za nadaljnje delo. S smernicami
smo seznanili tudi svet staršev.
Pogovor je potekal tudi o opravljanju domačih nalog in o njihovi pomembnosti za utrjevanje
učne snovi.
K 6. točki)
Ravnateljica je svet staršev seznanila z evalvacijo vzgojnega načrta za šolsko leto
2011/2012.
Zadali smo si dva cilja:
- Kako krepiti preventivno delovanje?
- Kako vzpodbujati ekološko osveščanje pri učencih, starših in učiteljih?
Obe evalvaciji sta zapisani v Poročilu o delu in tudi predlogi za naslednje šolsko leto:
- povečati udeležbo staršev na starševskih večerih,
- vpeljava mediacije v razreševanje sporov,
- več pozornosti posvetiti ekološkemu osveščanju na temo pravilnega ločevanja
odpadkov in doseči boljšo informiranost med učenci.
K 7. točki)
Ga. Bosnić je prenesla predlog iz roditeljskega sestanka za izvedbo plesnih vaj za učence
9. razreda v šoli. Pogovor je potekal tudi o izvedbi zaključne prireditve za 9. razrede, ki bo
v šoli.
Ga. Kolmanič je povedala, da se starši 9. b niso odločili za plesne vaje.
Izpostavila je tudi mnenje staršev, da je malice za učence 9. razreda premalo in da je preveč
hitro pripravljene hrane.
Povedala je tudi pripombo iz roditeljskega sestanka, da je delovni zvezek iz geografije v
lanskem šolskem letu ostal prazen.
Ga. Roškar je dela pripombo na neizpolnjevanje delovnega zvezka iz slovenščine v lanskem
7. razredu.
Go. Gabrijan je zanimalo, če je za pouk angleščine in nemščine, ki jo izvajamo v obliki
interesnih dejavnosti v 1. razredu, dovolj samo polovico šolske ure na teden.
Ravnateljica je svetu staršev razložila stališče šole, da se plesne vaje izvajajo izven
prostorov šole.
Ravnateljica je odgovorila, da bo glede izpolnjevanja omenjenih delovnih zvezkov preverila
pripombe, enako tudi glede malice. Starše je seznanila, da je jedilnik objavljen na spletni
strani šole in si ga lahko ogledajo tudi starši. Z odgovori jih bo seznanila na naslednjem
svetu staršev na katerega bo povabljen tudi organizator prehrane, ki bo s strokovnega
stališča starše seznanil o zdravi prehrani. Ravnateljica je svet staršev seznanila tudi s
projektom Slovenski tradicionalni zajtrk, ki se bo v vseh osnovnih šolah izvedel
18. novembra.
Ravnateljica je za pouk nemščine in angleščine v 1. razredu odgovorila, da je za
spoznavanje jezika to dovolj in da angleščino uvajamo tudi v redni pouk, tako da ga sočasno
izvajata učitelj razrednega pouka in učitelj angleščine.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Ravnateljica:
Stanislava FRANGEŽ
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