ZAPISNIK SESTANKA SVETA STARŠEV, KI JE BIL V PONEDELJEK, 22.3.2010,
OB 17.00 URI V UČILNICI ZA GLASBENO VZGOJO.
Evidenca prisotnosti je sestavni del zapisnika. Sestanka sveta staršev se je udeležilo deset
staršev, trije so se opravičili.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka.
2. Analiza vzgojnoizobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju.
3. Poslovno poročilo, samoevalvacijsko poročilo, finančni načrt.
4. Poročilo šolskega sklada.
5. Pobude in predlogi staršev.
6. Razno.
K 1. točki:
Predsednica sveta staršev, Aleksandra Kohek, je prebrala zapisnik prejšnjega sveta
staršev, z dne 11.1.2010.
Pripomb na zapisnik ni bilo.
K 2. točki:
Ravnateljica je svetu staršev predstavila analizo vzgojnoizobraževalnega dela v 1.
ocenjevalnem obdobju (priloga zapisniku).
K 3. točki:
Ravnateljica je svetu staršev predstavila poslovno poročilo, finančni načrt in
samoevalvacijsko poročilo.
V poslovnem poročilu je izpostavila nabavo osnovnih sredstev v letu 2009, v finančnem
načrtu je šola planirala 400.000,00 € za investicijsko vzdrževanje, ki je tudi v predlogu
črpanja sredstev iz mestnega proračuna za leto 2010.
Šola je kot samoevalcacijsko poročilo pripravila delo v Unicefovem projektu Povej –
Spregovorimo o nasilju nad otroki.
K 4. točki:
Finančno poročilo šolskega sklada je priloga zapisniku. Iz sredstev šolskega sklada je
planirano 7.500,00 € za postavitev igrala.
K 5. točki:
- V mesecu maju bo na Srednji poslovni in strojni šoli na Teznem zaposlitveni sejem.
Sejem bo namenjen promociji tehniških poklicev, predvsem staršem in učencem 7. in 8.
razreda.
- V soboto, 17. aprila, bo po vsej Sloveniji potekala akcija očistimo Slovenijo. Šola se je
priključila akciji. Izvedena bo na prostovoljni udeležbi učencev, staršev in delavcev šole.
K 6. točki:
- G. Lasbaher in ga. Kolmanič sta poročala s sestanka Aktiva staršev mariborskih osnovnih
šol, ki se je udeležil tudi podžupan MO Maribor, g. Mikl.
Pogovor je potekal o sredstvih za investicijsko vzdrževanje šol s strani MO Maribor, za
leto 2010.
Izpostavljen je bil tudi razpis MŠŠ za računalniško opremo, ki jo financira Ministrstvo v
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obsegu 50 %, ostalih 50 % pa bi moral zagotoviti ustanovitelj, ne pa šola, kot doslej.
V načrtu so tudi sestanki ASMOŠ z ravnatelji, da se pripravijo skupne točke, za katere se
zavzemajo starši in šola.
V strokovna vprašanja se naj ASMOŠ ne bi vpletal (drugi tuj jezik, 20 % manj delovnih
zvezkov, …)
- Ga. Škraban je predlagala, da naj tudi razredniki predstavijo staršem na roditeljskem
sestanku analizo vzgojnoizobraževalnega dela v 1. ocenjevalnem obdobju v svojem
oddelku - evalvacijski roditeljski sestanek.
- G. Lasbaher je izpostavil neprimerni odnos med učenci v 6. b razredu in predlagal
sestanek s starši in šolsko strokovno službo.
- Ga. Veberič je izpostavila majhno število pevcev v mladinskem pevskem zboru, ki so
nastopali na reviji v Unionski dvorani. Po pogovoru o zborih in glasbeni vzgoji, so bili
podani naslednji predlogi za vnaprej:
- motivirati učence, da se poveča število učencev v zboru,
- uporabiti učence, ki hodijo v glasbeno šolo in igrajo inštrumente,
- za pevski zbor je potrebno nabaviti nove majice ali drugo oblačilo.
- S strani staršev je bila šola opozorjena na zadrževanje devetošolcev v podrti hiši na Ruski
ulici.
- Ga. Kohek je pohvalila nastop folkloristov na reviji v Unionski dvorani.
Naslednji sestanek sveta staršev bo v maju.
Sestanek je bil zaključen ob 18.20 uri.

Zapisnikar:
Stanislava FRANGEŽ

Predsednica sveta staršev:
Aleksandra KOHEK
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