ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V ČETRTEK 30. MAJA 2013,
OB 17. URI, V UČILNICI ZA LIKOVNO VZGOJO.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo
dvanajst staršev, eden se je opravičil.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
Poročilo o delu šolske skupnosti.
Dopolnitve Letnega delovnega načrta za šolsko leto 2012/2013.
Nabava učbenikov in delovnih zvezkov za šolsko leto 2013/2014.
Pobude in predlogi.
Razno.

K 1. točki)
Predsednica sveta staršev Dušanka Bratuša je prebrala zapisnik prejšnjega sestanka, z dne
4. marca 2013 in zapisnik korespondenčne seje sveta staršev, z dne 24. maja 2013.
K 2. točki)
Katja Kovačič, pedagoginja in mentorica šolske skupnosti, je podala poročilo o delu šolske
skupnosti v šolskem letu 2012/2013. Šolska skupnost se sestaja vsak mesec. Sodelovali so
na otroškem parlamentu na temo odraščanja. Spremljali so tudi razne akcije, ki so se
dogajale na šoli.
Poročilo o delu šolske skupnosti je priloga zapisniku.
K 3. točki)
Ravnateljica je svetu staršev še enkrat predstavila dopolnitve letnega delovnega načrta za
šolsko leto 2012/2013 s poudarkom na razlagi zakaj je prišlo do dopolnitev.
Svet staršev je dal pozitivno mnenje že na korespondenčni seji, dne 24. maja 2013.
K 4. točki)
Damijana Matjašič, knjižničarka, je svetu staršev predstavila skupno nabavno ceno delovnih
zvezkov po razredih:
1. razred:
2. razred:
3. razred:
4. razred:
5. razred:
6. razred:
7. razred:
8. razred:
9. razred:

60,50 €
49,90 €
53,35 €
68,85 €
77,85 €
90,90 €
76,25 €
82,60 €
71,55 €
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Cene so primerljive z lanskimi, spremembe so nastajale predvsem zaradi neusklajenosti in
neveljavnosti nekaterih delovnih zvezkov s posodobljenimi učnimi načrti.
Enako velja tudi za učbenike, ki jih učenci dobijo v izposojo brezplačno.
Sklep 1:
Svet staršev je dal soglasje k skupnim nabavnim cenam delovnih zvezkov in gradiv po
razredih.
Damijana Matjašič je predstavila različne ponudbe založb za 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 je dal soglasje, da za nabavo delovnih zvezkov šola ponudi staršem založbo
DZS in Kopijo novo.
K 5. in 6. točki)
Glede na pobudo Aktiva staršev mariborskih osnovnih šol, da bi se ohranil obvezni drugi tuj
jezik od 7. do 9. razreda, je svet staršev sprejel
Sklep 3:
Svet staršev podpira nadaljevanje projekta obvezni drugi tuj jezik v osnovni šoli.
Gospa Gabrijan bo Sklep posredovala ASMOŠ.
Starši so pohvalili teme in predavatelje na starševskih večerih. Zahvalili so se, da so se
učenci 9. razreda lahko udeležili plesa četvorke na Trgu Leona Štuklja.
Glede na vprašanja je ravnateljica podala še informacije o še enem zbiranju papirja v juniju
in o tem, kje je na spletni strani šole podan mrežni plan ocenjevanja.
Odgovore na nekatera vprašanja, ki so se ponovno pojavila, smo podali že na prejšnjem
sestanku sveta staršev in so zapisana v zapisnikih (varstvo učencev 6. razreda, počitniško
varstvo).
Po sestanku sveta staršev so si starši še ogledali novo pridobitev šole - gibalnico.
Sestanek je bil zaključen ob 18.30 uri.

Zapisala:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta staršev:
Dušanka BRATUŠA
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