ZAPISNIK
seje SVETA STARŠEV, ki je bila 11. 3. 2013, v prostorih zbornice OŠ JANKA PADEŽNIKA
MARIBOR.
Prisotnih je bilo 13 članov SVETA STARŠEV in ravnateljica ga. Sonja Filipič.
Opravičeno odsotni so: Darko Koritnik, Vida Tement, Borut Zalokar.
Sestanek sveta staršev je vodil g. Melanšek po predlaganem in potrjenem dnevnem redu.
DNEVNI RED:
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnje seje
2. Poročilo ASS MOŠ (predstavi g. Boris Melanšek)
3. Predstavitev raziskovalnih nalog v okviru razpisa »Mladi za napredek Maribora«
4. Predstavitev rezultatov ankete v okviru vzgojnega načrta
5. Predlogi, mnenja…
Točka 1:
Pregledan je bil zapisnik sveta staršev in sveta zavoda z dne 11.2.2013. Sprejet je bil
SKLEP št. 1:
Zapisnik z dne 14.2.2013 je bil z dvigom rok soglasno potrjen.
Točka 2:
G. Melanšek Boris je predstavil glavne točke z zadnje, 27. seje ASS MOŠ, ki je bila 6.3.2013 na OŠ
Franca Lešnika Vuka v Slivnici pri Mariboru. Za ASS MOŠ bo medijsko stike z javnostjo pokrivala ga.
Petra Lah. Zapisniki se bodo predali tajniku šole in bodo na spletnih straneh.
Pri organizaciji in vključitvi vrtcev v ASS MOŠ trenutno ni enotnega stališča. Nekatere primestne šole
imajo vključene v OŠ tudi vrtce. Pred leti se je to že poskušalo, a se taka ureditev v MOM ni obnesla.
ASS MOŠ bo počakal na enotno ureditev v okviru države.
Točka 3:
V računalniški učilnici je šest učenk predstavilo raziskovalne naloge v okviru projekta Mladi za napredek
Maribora. Prisotna je bila tudi mentorica ga. Julijana Djakovič.
Prvi sta raziskovalno nalogo z naslovom SKRITE POŠASTI predstavili učenki Barbara Polc in Maja
Žgajnar. V okviru naloge sta raziskali ključne higienske navade osnovnošolcev, prisotnost bakterij na
kontaktnih mestih in povezavo med higieno rok in kontaktnimi mesti. Navedli sta sedem hipotez.
Prikazali sta tudi metodologijo, ki sta jo uporabljali. V nadaljevanju sta predstavili še mikroorganizme v
našem okolju, rezultate ankete, bakteriološka gojišča in pa analizo hipotez. Predstavitev je bila zelo
zanimiva in poučna ter zelo prikupna.
Drugo nalogo z naslovom z MARIBOR- PROSTOR ZA VSE - položaj invalidov v Mestni občini
Maribor sta predstavili učenki Maša Antončič in Veronika Zala Štok. V nalogi sta postavili štiri
hipoteze, proučevali sta kršitev parkiranja na mestih označene za invalide. Proučili sta znamke teh
avtomobilov, kot zanimivost sta omenili, da je na prostorih označenih za parkiranje invalidov največ
avtomobilov nižjega cenovnega razreda. V MOM je zelo dobro poskrbljeno za gibalno oviranega osebe.
Postopoma je vedno več storjenega tudi za druge vrste invalidnosti. Z nazivom » Občina po meri
invalidov« se je položaj invalidov v MOM izboljšal. Predstavitev je bila zanimiva in poučna.

Tretjo nalogo z naslovom »Slavni virtuozi in umetniki na mariborskih odrih med letoma 1918 in
1941« predstavili učenki Tinkara Ketiš in Cecilija Matul. Najprej sta predstavili namen in cilje
raziskovalne naloge. Postavile sta pet hipotez, opisali metode dela, ter predstavili številne virtuoze, ki so
obiskali Maribor v tem obdobju. Raziskovalna naloga je bila zelo zanimiva.
Predstavniki sveta staršev so bili izjemno navdušeni nad vsemi predstavitvami in so učenke nagradili z
velikim aplavzom.
Točka 4:
Ga. ravnateljica je predstavila rezultate ankete v okviru vzgojnega načrta, Celotno zelo obširno gradivo
se nahaja v pisarni ge. ravnateljice. Anketa je bila anonimna, izpolnjevali so jo starši, strokovni delavci in
učenci. Kot zanimivost je potrebno poudariti, da so bili v glavnem najbolj kritični in samokritični učenci.
Rezultati ankete kažejo zadovoljstvo učencev in njihovih staršev z delom naše šole.
Točka 5:
Ga. ravnateljica je predstavila rezultate zbiralne akcije starega papirja v zadnjem tednu februarja. Zbrali
smo približno 9 t starega papirja. Rezultati zbranih količin papirja po razredih so objavljeni na spletnih
straneh šole.
Starši so opozorili na problem sistematskih zdravstvenih pregledov za prvi in drugi razred. Šole o njih
niso pravočasno obveščene, hkrati pa se odvijajo med dopoldanskim poukom.
G. Boris Melanšek bo na ASS MOŠ sprožil pobudo, da se ti pregledi odvijajo v popoldanskem času.
Seja je bila zaključena ob 20.00 uri.
Zapisal:
Branko Nerat

Predsednik sveta staršev
Boris Melanšek

