Zapisnik sestanka sveta staršev, ki je bil v četrtek, 24. septembra 2009, ob 17. uri v
učilnici za glasbeno vzgojo
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka se je udeležilo 16 članov, eden se je
opravičil.

Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Poročilo o delu v šolskem letu 2008/2009.
3. Letni delovni načrt za šolsko leto 2009/2010.
4. Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja.
5. Poslovnik sveta staršev – predlog.
6. Volitve predstavnikov staršev v svet šole.
7. Razno.
K 1. točki:
Ravnateljica, Stanislava Frangež, je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne, 14. maja
2009. Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki:
Ravnateljica je predstavila Poročilo o delu v šolskem letu 2008/2009. Gradivo so člani sveta
prejeli z vabilom in je priloga zapisnika.
K 3.točki:
Ravnateljica je predstavila letni delovni načrt za šolsko leto 2009/2010 s poudarkom na
novostih.
Ob letnem delovnem načrtu so starši podali pobude, predloge in vprašanja:
3.1. Gospa Veberič:
- v preventivni program preprečevanja odvisnosti od droge vključimo tudi druge učence
predmetne stopnje, ne samo 9. razreda.
3.2. Gospa Vogrinec:
- poudariti je potrebno tudi druge odvisnosti – npr. od hrane,
- starši želijo biti na roditeljskih sestankih seznanjeni z zapisnikom prejšnjega roditeljskega
sestanka in odgovori na postavljena vprašanja,
- v 5. razredu je premalo ponujenih interesnih dejavnosti za dečke,
- med interesnimi dejavnostmi pogrešajo šah,
- ali lahko šola vpliva na delo klubov ( Karate klub Kovinar), ki so najemniki šolske
telovadnice,
- zakaj imajo sedanji učenci 5. razreda šolo v naravi vedno pozimi,
- potrebno je povabiti starše, da se vključijo v izvajanje preventivnih in drugih dejavnosti šole,
- starši so premalo seznanjeni z delom sveta staršev.
3.3. Gospa Zgaga:
- ali bi šola lahko organizirala šolo v naravi za učence 8. razreda,
- na šolo bo poslala šahovskega mentorja,

- pohvalila je, da je šola opazila težave učencev pri prečkanju Ptujske ceste,
- med interesne dejavnosti bi lahko uvrstili odbojko za deklice.
3.4. Gospa Škraban
- preventivne dejavnosti se odvijajo tudi pri različnih vsebinah v okviru pouka
3.5. Gospa Knezar
- zakaj imajo učenci 4. razreda eno uro športne vzgoje izven telovadnice
3.6. Gospa Bosnić
- urediti bi bilo potrebno WC na predmetni stopnji ( vrata se ne dajo zapirati, topla voda9
- manjka topla voda v učilnicah
3.7. Gospa Vrbančič
- večina šol v Mariboru ne more organizirati vseh ur športne vzgoje na šoli v telovadnici
3.8. Pojavljala so še tudi druga vprašanja:
- ali so pitniki na šoli uporabni oz. delujejo,
- po mnenju staršev so naslednje pripombe v zvezi z ekskurzijo v London:
zaradi finančnega stanja se je ne morejo udeležiti vsi učenci, učenci so premladi, izkušnje
staršev sedanjega 8. razreda so pozitivne – učenci so veliko pridobili za življenje,
- šola si mora prizadevati za obnovitev v sodelovanju z občino.
Na nekatera vprašanja so odgovorili delavci šole:
3.9. Gospa Svilar, socialna delavka
- v okviru preventivnih dejavnosti organiziramo delavnice, ki pomenijo aktivno udeležbo
učencev, drugo so predavanja s preventivnim programom,
- izbiramo predavatelje in zunanje sodelavce, ki so primerni razvojni stopnji učencev.
3.10. Gospa Frangež, ravnateljica
- preventivne dejavnosti moramo oceniti tudi s finančnega stališča. Šola letno prejme okoli
300 € namenskih sredstev od ustanovitelja, to je tudi cena ene same delavnice za en
razred,recimo Društva za boljši svet,
- za šolo v naravi v 8. razredu se bomo pozanimali za termine v CŠOD in podali staršem
informacijo,
- v 8. razredu bomo dodatno za učence 8. razreda izvedli predavanje kriminalista o odvisnosti,
- odvisnost od hrane je vključena v projekt eko šole,
- ekskurzijo v London bo šola ponudila v sodelovanju z tur. Agencijo Twin, starši pa se bodo
morali odločiti ali se je bodo njihovi otroci udeležili,
- šola si ves čas prizadeva za obnavljanje, v zadnjih desetih letih je bilo na šoli opravljenega
veliko investicijskega vzdrževanja v sodelovanju z ustanoviteljem,
- šola nima pristojnosti pri izvajanju programa zunanjih izvajalcev,
- zapisniki sveta staršev bodo objavljeni na spletni strani.
3.11 Gospod Pintarič, pomočnik ravnateljice
- telovadnica je ves čas zasedena z urami športne vzgoje, v vseh šolskih letih do sedaj smo na
razredni stopnji eno uro športne vzgoje tedensko izvajali izven telovadnice,

- na WC deklice se ena vrata niso dala zapreti, kar je popravljeno, pripravlja se montaža dveh
pretočnih bojlerjev in s tem tudi vodovodnih pip v WC na predmetni stopnji za toplo vodo,
- preverili bomo pitnike, vendar naj bi po njegovih informacijah vsi delovali,
- prenesel bo pripombe g. Vogrinec na Karate klub Kovinar.
K 4.točki:
G. Pintarič je predstavil poročilo o nacionalem preverjanju znanja v letu 2009. Za učence 9.
razreda je bilo obvezno in je potekalo iz slovenščine, matematike in športne vzgoje, za učence
6. razreda je bilo prostovoljno in je potekalo iz slovenščine, matematike in angleščine.
V 6. razredu je NPZ opravljalo 76,6 % učencev. Rezultati so bili pri vseh predmetih malo nad
slovenskim povprečjem od 0,2% do 4%.
V 9. razredu so NPZ opravljali vsi učenci. Rezultati so bili pri vseh predmetih pod slovenskim
povprečjem od 4% do 8%.
Dosežki pokažejo močna in šibka področja skupine učencev in posameznega učenca. Seveda
pa je rezultat na nacionalnem preverjanju le en segment učenčevega znanja.
Dosežki pri nacionalnem preverjanju služijo za načrtovanje dela v bodoče.
Smernice za nadaljnje delo pri teh predmetih so naslednje:
-še bolj razvijati bralno pismenost in razumevanje prebranega,motivirati učence in njihove
starše tako, da bodo zaznali, da je redno opravljanje domačih nalog in aktivno ponavljanje in
utrjevanje nujno potrebno,
- spodbujati vztrajnost pri delu,
- poudarek na nalogah iz vsakdanjega življenja,
- poudarek na računskih operacijah z decimalnimi številkami in ulomki,
- poudarek na natančnosti pri načrtovanju, utemeljevanju dobljenih rezultatov,
- učenci ob prebranem umetnostem in neumetnostnem besedilu samostojno tvorijo besedila,
- preverjanje jezikovne, slovnične in pravopisne pravilnosti tvorjenih besedil,
- branje besedil in spodbujanje bralne kulture pri slovenščini in angleščini ( večji poudarek na
domačem branju in bralni znački, branju krajših besedil),
- razvijanje sposobnosti tihega branja,
- samostojno iskanje in prepoznavanje pomembnih podatkov, zlasti iz umetnostnega besedila,
- spodbujanje k sistemizaciji usvojenega znanja, uporabi, analizi in sintezi.
K 5.točki:
Skupina za pripravo Poslovnika sveta staršev v sestavi Uroš Grbić, Karmen Kolmanič in
Stanislava Frangež, je pripravila predlog poslovnika, ki so ga predstavniki sveta staršev
prejeli po elektronski pošti. Razprave o predlogu ni bilo.
Svet strašev ( prisotnih 10 staršev: Zlatoper, Zgaga, Bosnić, Škraban, Kolmanič, Knezar,
Ivanuša, Kohek, Senkiš, Oberleit) je sprejel naslednji
Sklep 1: Svet staršev sprejme Poslovnik o delu sveta staršev osnovne šole Slave Klavore.
K 6. točki:
Sklep 2: Svet staršev se je odločil za javno glasovanje za predsednika sveta staršev,
njegovega namestnika in predstavnike staršev v svetu šole.
Svet staršev je sprejel še dva sklepa:
Sklep 3: Predsednica sveta staršev bo Aleksandra Kohek, njen namestnik pa Matjaž Ivanuša.

Sklep 4: Svet staršev je v svet šole imenoval tri člane: Aleksandro Kohek, Matjaža Ivanušo in
Anito Škraban.
Vsi kandidati so strinjali z imenovanjem.
Sestanek novega sveta šole bo v torek, 29.9.2009. Ravnateljica je imenovanim staršem
predala vabilo za svet staršev.
K 7. točki:
7.1. Ravnateljica je na kratko predstavila projekt Igrala. Do sedaj ( marec-junij) je bilo
zbranih okli 4500€. V dogovoru z ustanoviteljico, bo občina v letu 2010 zagotovila sredstva
za postavitev nove ograje, odstranitev stare na delu, kjer bo igrišče, pripravila teren in podlago
za postavitev igrala. S sredstvi šole bi bila nabavljena igrala. S tem bi bilo poskrbljeno tudi za
varnost otrok in igralo zaščiteno pred vandalizmom.
Ravnateljica je predlagala, da zbiranje sredstev za igrala podaljšamo do pomladi. Svet staršev
je izrazil pozitivno mnenje predlogu ravnateljice.
7.2.Naslednji sestanek sveta staršev bo v ponedeljek, 11.januarja 2010.
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 19.30 uri.
Zapisala:

Predsednica sveta staršev:

Stanislava Frangež

Aleksandra Kohek

