ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V ČETRTEK 22. MAJA 2014,
OB 17. URI, V UČILNICI ZA LIKOVNO UMETNOST.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo enajst
staršev, eden se je opravičil.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
Spremembe Zakona o osnovni šoli
Poročilo o delu šolske skupnosti.
Nabava učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2014/2015.
Pobude in predlogi.
Razno.

K 1. točki)
Predsednica sveta staršev Zdenka Peršin je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka sveta
staršev, z dne 24. marca 2014.
Ravnateljica je svet staršev seznanila, da je obvestila Aktiv staršev mariborskih osnovnih
šol, da svet staršev OŠ Slave Klavore prelaga imenovanje predstavnika staršev na šolsko
leto 2014/2015.
Svet staršev je potrdil zapisnik.
K 2. točki)
Ravnateljica je svet staršev seznanila s spremembami Zakona o osnovni šoli in o novostih
za šolsko leto 2014/2015. Poudarila je vpeljavo neobveznih izbirnih predmetov v 4. in
7. razredu.
K 3. točki)
Katja Kovačič, pedagoginja in mentorica šolske skupnosti, je podala poročilo o delu šolske
skupnosti v šolskem letu 2013/2014. Šolska skupnost se sestaja vsak mesec. Sodelovali so
na otroškem parlamentu na temo Razmere v družbi. Sodelovali so tudi v raznih
humanitarnih akcijah. Sedaj na šoli poteka akcija zbiranja pomoči zaradi poplav v Bosni in
Srbiji. Pobudnice akcije so devetošolke.
Poročilo o delu šolske skupnosti je priloga zapisniku.
K 4. točki)
Ravnateljica je svetu staršev predstavila skupno nabavno ceno delovnih zvezkov po
razredih za šolsko leto 2014/2015:
1. razred: 59,90 €
2. razred: 64,40 €
3. razred: 36,55 €
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4. razred: 69,35 €
5. razred: 79,95 €
6. razred: 105,45 €
7. razred: 63,55 €
8. razred: 69,90 €
9. razred: 59,85 €
Cene so primerljive z lanskimi.
Enako velja tudi za učbenike, ki jih učenci dobijo v izposojo brezplačno.
Ravnateljica je svet staršev seznanila tudi z okrožnico MIZŠ, ki za naslednje šolsko leto
obvešča šole, da ne bo krilo sredstev za nabavo novih učbenikov.
Sklep 1:
Svet staršev daje soglasje k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in gradiv po
razredih.
Ravnateljica je svetu staršev predstavila, da različne založbe ponujajo nabavo delovnih
zvezkov. Predlagala je založbi DZS in Kopija nova, starši pa sami izberejo za njih bolj
ugodno ponudbo. Seveda pa lahko starši sami nabavijo delovne zvezke tudi pri drugih
ponudnikih.
Sklep 2:
Svet staršev daje soglasje, da za nabavo delovnih zvezkov šola ponudi staršem založbo
DZS in Kopijo novo.
K 5. in 6. točki)
Ga. Gabrijan je pohvalila predavanje na majskem starševskem večeru spec. pedagoginje
Brigite Nojič.
Starše je zanimalo kako lahko vzpostavijo kontakt z gospo Nojič. Ravnateljica je predlagala
po telefonu v tajništvu šole ali po elektronski pošti na šolski naslov.
Go. Gabrijan je zanimalo, če bodo starši prejeli program dela pri računalništvu. Ravnateljica
je odgovorila, da bo za zainteresirane starše učitelj na razpolago v četrtek, 5. junija v času
pogovornih ur.
Go. Gabrijan je zanimalo, če imamo v popoldanskem času dežurne učitelje na šolskem
dvorišču, zaradi občasnega zadrževanja starejših mladoletnikov na parkirišču. Ravnateljica
je odgovorila, da dežurnih učiteljev na šolskem dvorišču nimamo. Kadar je šola seznanjena
z zadrževanjem starejših mladoletnikov skuša najprej sama urediti zadeve, z varnostjo
seznanja tudi rajonskega policista. V primeru, da prihaja do kršitev pa tudi policijo.
Šola pa pušča šolski prostor odprt, saj v popoldanskem času koristijo telovadnico zunanji
uporabniki, šolska igrišča pa velikokrat tudi starejši ljudje iz blokov in družine z majhnimi
otroci.
Gospo Jarc je zanimalo ali potekajo na razredni stopnji športne dejavnosti, kot npr. rokomet,
nogomet.
Pomočnik ravnateljice je odgovoril, da je v letošnjem letu teh dejavnosti manj, saj se je tri
mesece na začetku šolskega leta telovadnica obnavljala.
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Od januarja pa zunanjih izvajalcev ni bilo mogoče dobiti. Vendar tudi interesa za rokomet in
nogomet v prejšnjem letu ni bilo veliko.
Izvajamo pa športne igre in plesni krožek za učence 3. razreda.
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.00 uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta staršev:
Zdenka PERŠIN
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