ZAPISNIK
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 11.01. 20156 v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA MARIBOR.
Prisotnih je bilo 14 članov SVETA STARŠEV , ravnateljica ga. Sonja Filipič in g. Dejan Peklar
Sestanek sveta staršev je vodila ga. Nataša Bratuša Živadinović po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Pregled opravljenih aktivnosti za prenovo spletne stran naše šole .
3. Mnenja, predlogi …
Točka 1:
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev z dne 16.11.2015. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik z dne 16.11.2015 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
Ga. Nataša Bratuša Živadinović je besedo predala g. Peklarju, ki je predstavil aktivnosti in napredek pri prenovi
spletne strani OŠ Janka Padežnika Maribor. Tim za prenovo spletne strani se je sestal dvakrat. Za izdelavo nove
spletne strani smo prejeli 5 ponudb, ki so se cenovno kar precej razlikovale. Opis platforme, ki jo predlaga tim za
prenovo spletne strani, je priloga k temu zapisniku.
Točka 3:
V okviru te točke je potekala razparava o davčnih blagajnah in novoletnim bazarjem v povezavi z njimi. OŠ Janka
Padežnika od 1.1.2016 nima davčne blagajne za izdajo in gotovinsko plačilo računov, davčno ne potrjuje
računov. OŠ pričakujejo zakonsko rešitev za gotovinska plačila na bazarjih, ki imajo izjemno vzgojno noto za
učence same. Glede na obširnost problematike v celotni Sloveniji bomo rešitev vsekakor pravočasno našli.
V okviru te točke je potekala kratka razprava o urniku in aktivnostih učencev ki jih imajo tedensko. Glede na vse
možnosti, ki so učencem ponujene v okviru izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti je, je urnik nekoliko bolj
obsežen.
V nadaljevanju je ravnateljica na kratko opisala državno tekmovanje v astronomiji, kjer sta dva učenca osvojila
srebrno priznanje. Tudi na državnem tekmovanju iz računalništva so naši učenci dosegli lep uspeh.
Seja je bila zaključena ob 18.00 uri
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