ZAPISNIK
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 11. 2. 2013, v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA
MARIBOR.
Prisotnih je bilo 14 članov SVETA STARŠEV, ravnateljica ga. Sonja Filipič in pedagoginja ga.
Popošek Ksenija. Opravičeno odsotni sta bili ga. Blanka Vute in ga. Renata Belšak.
Sestanek svet staršev je vodil g. Melanšek po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Predstavitev in razprava o osnovnih izhodiščih za pripravo meril za vpis v srednjo
šolo (predlog s strani ASS MOŠ – predstavi g. Boris Melanšek)
3. Predstavitev Poročila o zunanji evalvaciji (poročilo je priloženo v elektron. obliki v
gradivu za januarsko srečanje)
4. Februarske aktualne informacije (decembrski in januarski socialni transferji, rezultati
tekmovanj iz znanj, tržnica znanja, aktivnost »Imejmo živali radi«…)
5. Predlogi, mnenja…
Točka 1:
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev in sveta zavoda z dne 14.1.2013. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik z dne 14.1.2013 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
G. Melanšek Boris predstavil Izhodišča za 2. sestanek DS za pripravo novih meril za vpis za srednje
šole z omejitvami pri MIZKŠ. Izhodišče je obravnaval ASS MOŠ, g. Melanšek jih je v nadaljevanju
predstavil. V navajanju je izpostavil naslednja osnovna izhodišča:
 napovedana vrednost,
 objektivnost,
 nagrajevanje za delo,
 povratni vpliv na osnovnošolsko izobraževanje,
 postopek vpisa,
 začetek veljavnosti meril.
Mnenje ASS MOŠ je, da naj bi se pri vpisu v srednjo šolo upošteval splošni učni uspeh ter zaključne
ocene treh predmetov (matematika, slovenščina, tuj jezik). Učni uspeh bi naj prispeval 60 točk, rezultati
nacionalnih preverjanj znanja 30 točk in rezultati tekmovanj 10 točk. Predlogi s strani staršev so različni,
vendar je treba upoštevati, da ima kompetenco za določanje pogojev za vpis srednja šola sama, morda
bi bili realnejši sprejemni izpiti.
V razpravo se je vključila pedagoginja ga. Ksenija Popošek, ki je prisotne seznanila z nekaterimi
informacijami s področja poklicnega usmerjanja učencev. V zadnjih letih ima omejitve pri vpisu vse manj
srednjih šol. trenutni podatki glede deficitarnosti poklicev kažejo, da je želen vpis na srednje šole
naravoslovne usmeritve ter v programih 3+2.
Zaradi suficitarnosti poklicev naj bi se zmanjšal vpis v družboslovne smeri. V šolskem letu 12/13 se
pričakujejo omejitve pri vpisu v naslednjih programih: farmacevtski tehnik, druga gimnazija, zdravstveni
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posameznika) in posledično temu razpršeno izbiro za vpis v srednje šole. V naslednjih dneh (15. 2. in
16. 2. 2013) se bodo na srednjih šolah izvajali informativni dnevi, pedagoginja s svetovanjem pomaga
učencem pri usmeritvi, na katere šole naj gredo po informacije. Osnova usmeritve so otrokove želje, na
tej osnovi in na osnovi njihovih ambicij jih tudi sicer usmerja v srednješolske programe. Pri tem imajo
ključno vlogo starši otrok.
Pedagoginja se je dotaknila še dalj časa perečega vprašanja, namreč, povezanost učnega uspeha oz,
posameznih zaključnih ocen in rezultatov NPZ in njihovega vpliva na vpis v srednjo šolo. Ob tem se je
strinjala s predlogom ASS MOŠ in predstavnikov sveta staršev naše šole, da bi bili najobjektivnejši
sprejemni izpiti za vpis v posamezne srednje šole.
Točka 3:
Ga. ravnateljica je predstavila potek zunanje evalvacije OŠ Janka Padežnika Maribor. Zunanjo
evalvacijo je izvedla Šola za ravnatelje, v zavodu sta jo izvedli dve zunanji evalvatorki. Zunanjo
evalvacijo sta opravili na osnovi s strani ravnateljice predhodno poslanih dokumentov šole (Letni delovni
načrt, Poročilo o samoevalvaciji, Razvojni načrt, Vzgojni načrt). dokumenit so se nanašali na dve šolski
leti. Sledil je obisk evalvatork na šoli, izveden je bil 6. novembra 2012. Razgovor tega dne je potekal po
natančno določenem protokolu, kjer sta evalvatorki pridobivali še dodatne informacije s strani
ravnateljice, predvsem primere različnih instrumentarijev, s katerimi merimo kakovost dela.
Po zaključeni evalvaciji je bilo na šolo poslano Poročilo o zunanji evalvaciji, ki je bilo v celoti priloženo
kot gradivo današnji seji. Vsebina Poročilo o opravljeni zunanji evalvaciji dela v našem zavodu je
izredno pozitivno, opozarja pa na tri področja, ki naj bi jih v prihodnje izboljšali:
1. Proces evalvacije v zavodu naj bi vodil tim, imenovan s strani ravnateljice. Sklepati je, da
ravnateljica v prevelikem obsegu opravi evalvacijo sama, potrebno je oblikovati in vključiti ti za
evalvacijo.
2. Priporoča se, da obstoječe Poročilo o samoevalvaciji zavoda (razdeljen je na vsebinski in
procesni del), ki ga svet zavoda sprejema vsako leto v mesecu septembru, ravnateljica razdeli v
dva dokumenta in ju sprejema v ločenih terminih. V mesecu septembru Poročilo o realizaciji
Letnega delovnega načrta za preteklo šolsko leto, Poročilo o samevalvaciji pa v mesecu
februarju za preteklo leto.
3. Bistvo samoevalvacije je »merjenje rezultatov«, kar je velikokrat težko zaradi specifika
delovnega področja. Priporoča se, da se letno opredeli zgolj ena prednostna naloga, ki bo
ustrezno vodena: zbiranje podatkov, interpretacija rezultatov in izhodišča za naprej.
Ravnateljica je člane sveta staršev seznanila še, da je pedagoški kolektiv v mesecu juniju prijavila na
razpis Šole za ravnatelje z naslovom Usposabljanje za samoevalvacijo. V skladu z navodili tega
projekta je imenovan štiri članski tim: Marija Črnčič, Andreja Lorenci, Ksenija Popošek, Sonja Filipič.
Usposabljanje bo trajalo do jeseni leta 2014, prva delavnica se bo izvedla 12. marca 2013.
Točka 4:
4.1.
Ga. ravnateljica je predstavila aktivnosti šole na področju socialnih transferjev:
- sredstva LIONS KLUBA Maribor v višini 500,00 €, razdeljena petim družinam,
- LIONS KLUB ZARJA sredstva v višini 2.000,00 €; sredstva bodo porabljena za plačevanje
kosil za 12 otrok, prednost pri razdelitvi so imele družine z več otroki,
- donacija 28-ih parov novih športnih copat za najbolj ogrožene učence.
- zbiralna akcija za družino s petimi otroki na šoli (pralni stroj, copati, šol. torbe, osnovne
šolske potrebščina),
- botrstvo ZPM Moste Polje se nadaljuje.
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velik interes, da bi bili botri točno določenim učencem. Pridobili smo si mnenje ZPM Ljubljana Moste
Polje, ki edina v Sloveniji izvaja tovrstno aktivnost. Svetovali so, da zaradi enostavnejšega in
skrajšanega postopka izvedemo sami. Na tej osnovi je pravna pisarna Ad acta do.o. oblikovala Pravila o
botrstvu in vse pripadajoče dokumente (prijavnico, pogodbo). Pravila bo obravnaval in sprejel svet
zavoda na svoji seji dne 4. 3. 2013, člani sveta staršev pa izrečejo mnenje k zadevi.
SKLEP št. 2
Svet staršev izreka pozitivno mnenje k Pravilom o botrstvu, ki se bo izvajalo na OŠ Janka Padežnika
Maribor.
4.2.
Ga. ravnateljica je predstavila uspešnost akcije »Imejmo živali radi«. Azil za male živali so obiskale trije
razredi naše šole, avtobusni prevoz je financirala šola sama. Ga. ravnateljica je predstavila
PLANETARIJ, ki ga je financirala šola, a udeležba 8. in 9. razredov je bila izjemno slaba zaradi
nepripravljenosti učencev. V nadaljevanju je ga. ravnateljica predstavila rezultate na tekmovanjih
BOBER , FLL in tekmovanju iz angleščine. Podrobni rezultati bodo predstavljeni na naslednji seji sveta
staršev. Na naslednji seji bodo predstavljeni tudi rezultati ankete o zadovoljstvu učencev in staršev v
delovanju šole.
Točka 5:
Na vprašanje staršev o zbiralni akciji papirja je ravnateljica obljubila, da bomo prvo akcijo zbiranja
izvedli v prvem tednu po zimskih počitnicah v mesecu februarju 2013.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisal:
Branko Nerat

Predsednik sveta staršev
Boris Melanšek

