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ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V ČETRTEK, 25. SEPTEMBRA 
2014, OB 17. URI V UČILNICI LIKOVNE UMETNOSTI. 
 
 
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo 
sedemnajst staršev. 
 
Dnevni red: 
 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka. 
2. Zakonska opredelitev dela sveta staršev. 
3. Poročilo o delu v šolskem letu 2013/2014. 
4. Letni delovni načrt za šolsko leto 2014/2015. 
5. Poročilo o nacionalnem preverjanju znanja. 
6. Evalvacija vzgojnega delovanja. 
7. Razno. 

                                           
K 1. točki) 
 
Ravnateljica Stanislava Frangež je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne 22. maja 
2014.  
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. 
               
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 2013/2014. 
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 2014/2015. 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, 
- strokovna ekskurzija v tujino: 

               - Barcelona, za učence izbirnega predmeta španščina. 
Svet staršev je podprl predlagan nadstandard v šolskem letu 2014/2015. 
 
K 5. točki) 
 
G. Pintarič, pomočnik ravnateljice, je podal poročilo o NPZ v letu 2014. 
Za učence 9. razreda je potekalo iz slovenščine, matematike in glasbene umetnosti.  
Za učence 6. razreda je potekalo iz slovenščine, matematike in angleščine. 
Poročilo je priloga zapisniku. 
 
K 6. točki) 
 
Ravnateljica je podala izsledke spremljanja vzgojnega delovanja šole.  
Poročilo je priloga zapisniku. 
 
K 7. točki)  
 
7.1. 
Ravnateljica je svet staršev seznanila z vabilom, da starši izpolnijo obrazec za namenitev 
dela dohodnine (0,5 %) za donacije za Društvo za boljši svet. Šola z društvom deluje v 
okviru preventivnih delavnic in na ta način znižuje stroške. 
Starši so se strinjali, da povabilo razdelimo na naslednjih pogovornih urah. 
 
7.2. 
Dogovorili smo se, da bo Mojmir Pintarič, pomočnik ravnateljice, prestavil analizo NPZ 2014 
staršem sedmošolcev na pogovornih urah 9. oktobra. 
 
7.3. 
G. Godec je predlagal večjo angažiranost za pridobivanje sredstev za nadstandardni 
program. 
 
7.4 
Ga. Marinič je izpostavila težave, ki so jih imeli šestošolci pri predstavitvi skupne naloge pri 
predmetu gospodinjstvo zaradi predstavitve v POWER POINTU. 
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Ravnateljica je povzela, da se učencem uporaba programa prvenstveno predstavi pri 
predmetu, kjer se zahteva njegova uporaba, če predhodno niso bili z uporabo seznanjeni pri 
drugem predmetu. 
Ravnateljica je odgovorila, da bo preverila, kaj se je zgodilo v tem primeru. 
 
Sestanek sveta staršev je bil zaključen ob 18.30 uri. 
 
 
 
Zapisala:                                                                 Predsednica sveta staršev: 
Stanislava FRANGEŽ                                             Zdenka Peršin 


